
FLEXJOBS HR ACADEMY© 
unikátní HR trénink v ČR



V prostorách s
nejmodernější

technologií od AV
MEDIA, nebo

připojení online z
vaší kanceláře Příprava 

vlastních FLEXI
projektů- nejlepší

získá cenu v
hodnotě 

30.000 Kč

PROČ SE ÚČASTNIT?

Vše o 
flexibilní pracovní

kultuře pro HR- remote
management, home
office, flexi úvazky-

přednášky, 
workshopy, 

data

10 zkušených
lektorů s projekty

na českém i
mezinárodním

trhu

Absolvent získá
certifikát HR
FLEXPERT©

5 modulů 
ve 3 dnech

(možnost výběru
modulů) a

manažerský
elearning Efektivní

leadership 
na dálku

Unikátní 
data z průzkumu

FLEXchek, jak
funguje flexibilita

v českých 
firmách

Nástroje, 
návody a znalosti,

bez kterých se
moderní HR

neobejde

12.2.2020 | 10.3.2020 | 19.3.2020
PRAHA, Pražská 1335/63 v prostorách
AV MEDIA nebo ONLINE odkudkoliv

62%
globálních firem má definovanou
strategii flexibility práce.

85%
firem přináší vyšší efektivitu 
a produktivitu

81%
firem má flexibilita jako nutnou
podmínku týmové diverzity

77%
firem využívá celosvětově flexibilitu
pro posílení značky zaměstnavatele 
a snížení fluktuace



Jak dnes skutečně využíváme dostupné technologie pro
efektivní spolupráci, kde je největší prostor pro zlepšení a
jak na to?

Digitalizace týmové spolupráce

1FLEXIBILITA PRÁCE JAKO BUSINESS DRIVER
Poznejte strategické a finanční dopady flexibility práce
na firmu. Inspirujte se a zjistěte si, jak můžete flexibilitu
využít nebo zefektivnit právě pro vás.

12.2.2020
8:30 - 12:30

Organizační úvod, představení

Byznys důvody pro využití flexibility práce, data ze
světa i z ČR.
Co všechno potřebujete pro fungující systém
flexibility práce napříč organizací?

Proč chtějí být firmy flexi?

09:30 - 10:15

Mirek Vlasák
CEO at Revolgy

Richard Hes
Managing Partner Alexander

Hughes CEE

Zdenka Studená
Managing Partner   

FLEXJOBS

Jakou roli dnes hraje flexibilita při hledání talentů? Můžeme
si dovolit nebýt flexibilní?

Role flexibility při náboru těch nejlepších kandidátů na trhu10:15 - 11:00

08:30 - 09:00

09:00 - 09:30

best

practice

sharing

přednáška

best

practice

sharing

Vyzkoušejte si nástroj FLEXcheck.
Nastavte priority, identifikujte překážky.
Spočítejte si business case flexibility.
Zdenka Studená, Managing Partner FLEXJOBS

Jak využít flexibilitu ve vaší firmě?11:00 - 12:30

workshop

Oběd s lektory a účastníky akademie12:30 - 13:00



Jak využívá flexibilitu práce  český startup pro svůj růst a
jak vypadá job sharing v top managementu.

Flexibilní pracovní prostředí v Liftago

2FLEXIBILITA PRÁCE JAKO NÁSTROJ HR
Flexibilita v plánování, náboru, značce zaměstnavatele, a další.
Naučte se pracovat se sdílenými pozicemi, home office,
freelancery, atd. Získáte nová řešení pro staré problémy! Dáme
vám i nástroj k testování kandidátů vhodných pro flexi úvazky.

12.2.2020
13:00- 17:00

Praktické tipy pro využití flexibility během Employee
life cycle :Nábor, plánování, řízení, motivace, retence,
talent management apod...

Nové a flexibilní formy spolupráce, které využívají
české firmy a proč?

13:30 - 14:15

Ondřej Krátký
CEO Liftago

Eva Pánková
Head of People at

ROI Hunter

Jak najít zaměstnance vhodné pro flexibilní pracovní
prostředí? Jak správně využít flexibilitu ve značce
zaměstnavatele?

Nábor ve flexi14:15 - 15:00

13:00 - 13:30

best

practice

sharing

přednáška

best

practice

sharing

Ukázky využití v českých firmách.

Flexibilní řízení směn a flexi úvazků přesně podle 
možností i potřeb.

15:00 - 15:30

workshop

Jak nastavit pravidla homeoffice, jak utřídit výkon při
sdílení pozic a částečných úvazcích.
Markéta Kouklíková, Work flexibility expert, Flexjobs.cz

Pravidla a řízení výkonu ve flexi15:45 - 17:00

Markéta Kouklíková
Work flexibility 

expert, Flexjobs.cz

best

practice

sharing
Martin Kulich

Founder Směny.cz



Jak umožnit rodičům fungovat v pohodě. Praktické
návody, jak na home office, vzdálenou práci a flexi úvazky
v každodenní realitě firmy.

Jak na flexibilitu práce rozumně a v souladu s legislativou

 

3FLEXIBILITA PRÁCE A LEGISLATIVA
Využívejte flexibilitu práce na maximum a bez rizika právní
“nečistoty”. Máme konkrétní návody, co přesně dělat a
nedělat. Využijte půldenní trénink a konzultace s právničkou
specializovanou na flexibilitu práce, Mgr. Janou Horáčkovou.

10.3.2020
9:00 - 13:00

Typy smluv a jejich využití - úpravy pracovní doby a
zkrácené úvazky, potenciál pro sdílení zaměstnanců.
Sdílené pozice, částečné úvazky a další flexi formy a 
jak na ně prakticky.
Práce z domova, pracovní doba, BOZP, náhrady,
monitoring práce, dohoda o home office.
Zaměstnání na IČO. Co je legální, šedé zóny
(švarcsystém versus freelancing, crowd
employment, portfoliová práce). Jak napsat smlouvu
pro Ičaře. Obchodní spolupráce versus agentura
práce.

Flexibilita v zákoníku práce

Ilona Malá
Executive HR Director

Eurowag

Otevřená Poradna s právníkem.
Mgr. Jana Horáčková, partner horáček and partners .

Otevřená poradna s právníkem

09.00 - 13.00

best

practice

sharing

přednáška

Nabízíme možnost prohlédnout si veškeré dostupné
technologie AV MEDIA a jejich využití.

Možnost pro zájemce!13:00 - 15:00

workshop

Mgr. Jana Horáčková
Partner at Horáček

a partneři

bonus!

§



přednáška

best

practice

sharing

workshop

08:30 - 9:30

Flexibilita práce vyžaduje nové dovednosti manažerů i
zaměstnanců. Především vedení týmů je výzva. Remote
management skills, motivace a komunikace na dálku se stávají
nutností. Dáme vám kompletní přehled dovedností, které je ve
flexi potřeba rozvíjet včetně nástrojů, jak na to.

4FLEXIBILITA PRÁCE JAKO DOVEDNOST

19.3.2020
8:30 - 12:30

Diskuse- Shrnutí poznatků z e-learningu. V čem se
vlastně liší vedení týmu na dálku a na blízko? Kde je
nejvíce překážek?
Dovednosti, kultura a hodnoty firmy nutné pro
flexibilní pracovní prostředí.
Zdeňka Studená, managing partner Flexjobs

Proč se manažeři často brání flexibilitě práce a jak jim
pomoci to změnit?

Remote management, home office a flexi úvazky jako
normální styl práce, který nám dává smysl.

Jak se mění firemní mindset a jak se učíme  pracovat 
jinak v ČSOB

09:30 - 10:30

Účastníci absolvují kompletní e-learning 
Efektivní leadership na dálku

Tomáš Svátek
Metodik vzdělávání a

rozvoje, ČSOB

Simulace vzdálené schůzky.

Jak na vedení vzdálené schůzky, kde jsou všichni aktivní a
rychle dojdou k potřebným cílům

10:30 - 12:30

Jana Špačková
Partner FLEXJOBS

Oběd s lektory a účastníky akademie12:30 - 13:00

FACE© KONCEPT



13:30 - 14:00

Flexibilita v práci je změna, kterou ne všichni automaticky
podporují. Dáme vám návod, jak získat podporu od
managementu i všech zaměstnanců. Zpracujeme s vámi
projektový plán na úspěšné řízení této změny.

5FLEXIBILITA PRÁCE JAKO ZMĚNOVÝ PROJEKT

19.3.2020
13:30 - 17:00

Jak využít částečné úvazky a home office na call centru.
Jak uspořit náklady a čas na cestování manažerů
mezinárodních týmů.

Ukázka projektů flexibility práce - Dáme Jídlo, T-Mobile.cz

“Díky home office získáte ty

nejlepší kandidáty na trhu.

Díky remote managementu

vedete a motivujete týmy v

digitálním pracovním

prostředí. A díky flexi formám

spolupráce využijete veškerý

potenciál pracovního trhu.

Není na co čekat. Těšíme se

na vás.!"

Zdenka Studená

Managing Partner   

FLEXJOBS       

Připravíme společně data, business case, benefity a rizika,
plán kroků a tipy na komunikaci.
Individuální skupinové konzultace od

Zdeňka Studená
Jana Špačková
Lenka Čápová
Markéta Kouklíková

Pomůžeme vám připravit projekt, který povede k úspěchu.
Vyhlášení nejlepšího, který získá speciální cenu od
FLEXJOBS.CZ v hodnotě 30.000 Kč

Zpracujte si Projekt Efektivní flexibility ve vaší firmě a
prezentaci pro váš management i zaměstnance

14:00 - 16:00

Ukončení Akademie, předání certifikátů absolventům s
titulem HR FLEXPERT© a malé překvapení na závěr!

16:00 - 17:00

workshop

workshop

HRFLEXPERT©

Lenka Čápová
Trenér FLEXJOBS

Práce z domova, sdílené pozice, remote management 
a spolupráce s freelancery jsou důležitou součástí

efektivního a moderního HR. S FLEXJOBS HR Academy©
získáte praktické a unikátní návody, jak flexibilitu práce

vytěžit na maximum.
 

Přihlašte se prosím hned, kapacita
akademie je omezená.



1+1

FLEXJOBS ACADEMY© 

     modulů ve       dnech + kompletní
manažerský e-learning za
5

19 500 Kč
3

 

Přiveďte kolegu z vaší či jiné firmy a
získejte oba 10% slevu na celou akademii.

Přihlašte se na www.flexjobs.cz/treninky nebo
na e-mailové adrese tymflexjobs@flexjobs.cz

Děkujeme: 


