
Home office, remote management a flexi formy práce – 
nastavte je efektivně a vyhněte se chybám druhých

Zdeňka Studená,
founder, managing partner



Získejte HR dovednosti, 
bez kterých se 
neobejdete. 

Early birds cena 16.900,- 
za 5-ti modulový 
unikátní a praktický 
trénink.

Registrujte se na 
www.flexjobs.cz



PROČ ?



Flexibilita- jeden z hlavních trendů trhu práce



Flexibilita práce má různé podoby

místa...homeoffice, 
práce odkudkoliv, 

remote práce

času...částečné 
úvazky, flexi směny, 

flexi prac doba... 

formy spolupráce … 
DPP, DPČ, ŽL, 

apod...



FLEXIsvět
2019

V průměru má 
celosvětově 62% 
firem definovánu 

strategii a 
směrnici 

flexibility práce



FLEXIsvět
2019

75%
zaměstnanců 

globálně 
považuje 

flexibilitu za 
novou normu.

15,000 business people across 80 nations



FLEXIsvět
2019

89% firem zvýšilo produktivitu 
díky flexibilní kultuře. 

77% firem využívá flexibilní 
kulturu pro získávání a udržení 

nejlepších  zaměstnanců.



A Česká Republika?

FLEX 
REPUBLIC?



Home office je nutnost pro firmy i lidi 

Minimálně 50% lidí chce mít možnost 
pracovat z domova. 

Pro absolventy VŠ je home office 

očekávaná norma.

Jen v 20% zaměstnanců v ČR má 
možnost pracovat z domova. Firmy neumí s 

HO pracovat efektivně.



Home office není “jen” 
benefit  



Bez umění řídit lidi na dálku se neobejde žádný manažer

86000 českých firem má vlastníka v 
zahraničí.

Firmy jsou distribuované napříč 
regiony. 

Jen 17% zaměstnanců pracujících ve 
flexi má manažera, co umí vést na dálku.



Na dálku vedeme téměř 
všichni, ne “ti ostatní”.



Chybí kvalitní kandidáti na tradiční spolupráci, lidé 
hledají flexibilitu

V ČR je 1,1 milionu 
živnostníků.

Na pozice na částečný úvazek se hlásí 

dvojnásobek kandidátů. 

Jen 6% lidí pracuje na částečný 

úvazek. Firmám chybí 0,5 
milionu pracovníků.



Flexibilita se týká 
všech, není to jen 

“výjimka” pro rodiče.



Flexibilita už není otázkou “jestli”, ale “jak”



Nejsložitější je změna kultury, mindset a rozvoj nových 
dovedností

Pro 60% firem, 
které mají flexibilní 

pracovní kulturu bylo 
nejsložitější změnit 
kulturu a naučit se 

pracovat jinak.



Musíme se se naučit ve flexi fungovat efektivně

Potřebujeme nové 
dovednosti: 

technické, 
manažerské, 
komunikační



FLEXJOBS odemyká potenciál flexibilní práce v ČR 
změnou kultury a rozvojem dovedností

● Home office
● Vzdálená spolupráce a remote management
● Nové flexi formy zaměstnávání



Naši klienti jsou průkopníky fungující flexibility práce



Měříme, nastavujeme, trénujeme...

©FLEXcheck
Unikátní metodika ©FACE

Tréninky pro manažery, HR i zaměstnance



Speciální nabídka: e-learning pro manažery a FLEXJOBS 
akademie pro HR



www.flexjobs.cz


