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3Program konference

9:00 Snídaně

9:45 Úvodní slovo
Šimon Opekar a Milan Začal – TECHO 
Nikita Poljakov – moderátor

10:00 Lubomír Šilhavý | 
WorkLounge
Coworking pohledem zakladatele platformy 
WorkLounge

10:45 Přestávka

11:30 Panelová diskuse
Vítejte na palubě. Psychologie práce 
v kancelářích současnosti

Rudolf Čihák – IdeaSense 
Dalibor Špok – psycholog 
Viktorie Součková – Bogle Architects
Zdeněk Lustig – Deloitte

12:30 Doug Lowrie | Microsoft
The Workplace of the Future

13:15 Přestávka

10:00 – 10:30 SteineL
Truepresence a novinky v senzorové 
technice

10:45 – 11:15 MinDio
Zjistěte si pravdu o tom, jak váš tým 
vnímá sdílený prostor

11:30 – 12:00 BnP Paribas 
Real estate
Co je to coworking? Coworking u nás 
a v zahraničí

12:15 – 12:45 Sharry europe
Kde končí kanceláře a začíná veřejný 
prostor?

13:00 – 13:30 AV MeDiA
Pracovní prostory a moderní technologie

14:30 Panelová diskuze
Všechny technologie vedou k jednomu 
cíli. K lidem.

Lukáš Balík – Spaceflow 
Roel Geenen – Veldhoen + Company
Bert Hesselink – CBRE
Josef Šachta – Sharry Europe
Jiří Šimonek – DAP Services

15:30 Panelová diskuse
Coworking jako téma.
Nové formy organizace práce

Ian Bogle – Bogle Architects 
Martina Huitfeldt – Notino 
Jan Musil – LIKO−S
Billy Rue – Evelo 
Carsten Svensson – Ecophon

16:30 Přestávka

17:00 Chris Cooley | evelo
Redefining the Global Workplace

18:00  24:00 networking 
party

HLAVní StAge SAteLitní StAge

13:45 – 14:15 ecophon
A sound effect on People

14:30 – 15:00 LiKo-S
Inovace & zelené stavění. Kanceláře 
budoucnosti zevnitř i zvenku

15:15 – 15:45 Spaceflow
Proč je komunita v budově důležitější 
než kdy dříve?

16:00 – 16:30 ideaSense
Firemní kultura v rukou designérů
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TECHO, významný evropský výrobce 
a dodavatel kancelářského nábytku 
a interiérů, byl pořadatelem konference 
TechoCon 2018 s hlavním tématem 
The Workplace of the Future.

Druhý ročník konference věnované novým 
technologiím a inovacím v pracovním 
prostředí otevřel téma života v coworkingu 
a přiblížil nové metody práce a sdílení infor-
mací a prostoru. Několik set účastníků dis-
kutovalo 13. září 2018 v nabitém programu 
o nových technologiích, pracovním pro-
středí a trendech zařizování kancelářských 
prostor. Podtitul konference The Workplace 
of the Future zahrnoval témata od cowor-
kingu až po technologické novinky.

Pracovní prostor budoucnosti se zásadně 
mění. Firmy a lidé v nich mění své pra-
covní zvyklosti, mění strukturu a organizaci 
pracovních týmů, mění prostorová uspo-
řádání kanceláří. Do konce roku 2018 bude 

v coworkingových prostorách pracovat 
1,7 milionu lidí na celém světě v celkem 
19 000 pracovištích.

Hlavními řečníky a přispěvateli konference 
TechoCon 2018 byli architekti, designéři 
a lidé bezprostředně vytvářející a užívající 
kancelářský prostor. Účastnili se i odborníci 
z oblastí stojících mimo navrhování samot-
ných kancelářských prostor: psychologové, 
behaviorální výzkumníci, analytici zabývající 
se prostorem i lidským chováním.

Konferenci doprovází pravidelný týdenní 
blog s novinkami z oboru.

Sledujte nás i nadále na www.techocon.cz

PReMiUM PARtneři

PARtneři

HLAVní MeDiáLní 
PARtneR

Ve SPoLUPRáCi S

MeDiáLní PARtneři

5

http://www.techocon.cz


7Úvodem Poděkování

Milan Začal a Šimon opekar
zakladatelé konference

Není akce bez vize. A naopak vize bez 
akce zůstává pouhým sněním. Jistě tenhle 
bonmot znáte a jistě nám dáte za pravdu, 
že převést sebezajímavější vizi do skutečné 
akce dá někdy obrovskou práci. To, že tady 
TechoCon letos sklidil takový úspěch, je pro 
nás potvrzením toho, že se vizi TechoConu 
podařilo posunout od snění k akci. Po loň-
ském ročníku, kdy jsme tak říkajíc „oťukávali 
terén“ a také se nevyvarovali dílčích chyb. 
Letos jsme byli důkladně připraveni.

TechoCon vznikl pro všechny profesionály 
z oblasti kanceláří a primárně vznikl jako 
konference o novinkách. Jeden den, několik 
přednášejících, partneři, několik set lidí 
a networking.

Od klasické konference, kde se známé tváře 
potkají, pozdraví a popijí kávu, míříme s naší 

vizí do budoucnosti. Na TechoConu vystou-
pilo několik desítek řečníků a panelistů, kteří 
o kancelářích současnosti i budoucnosti 
vědí opravdu hodně. Podělili se o své zkuše-
nosti a znalosti.

A budoucnost TechoConu? Z jednodenní 
konference jsme udělali plnohodnotný 
komunikační kanál: každý týden píšeme 
vlastní blog, máme facebookový profil 
a hlavně každý měsíc budeme pokračovat 
dál prostřednictvím TechoCon Morning 
Meeting (TMM).

Ano, každý měsíc v jiném prostoru, každý 
měsíc na jiné téma. Taková budou naše 
„snídací rána“ TechoCon.

Srdečně vás zveme,
Milan & Šimon

Milan Začal Šimon Opekar

techoCon a další aktivity okolo 
naší konference vznikly přede-
vším zásluhou mateřské firmy 
teCHo. Díky entuziasmu všech 
našich kolegů i vedení firmy dnes 
čtete tento ebook. A velké díky 
patří našim partnerům, kteří te-
choCon různými způsoby podpo-
rují. Ať jsou to mediální partneři, 
nebo vystavující, se kterými jste 
se během příprav i samotného 
dne potkali.

Všem opravdu upřímně 
děkujeme: jsme rádi, že s námi 
vizi techoCon sdílíte!

Welcome to the Workplace 
of the Future



9Klíčoví řečníci
konference
a jejich 
vystoupení
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13Coworking 
a jeho budoucnost

Lubomír Šilhavý | WorkLounge

Slovo, které se dnes skloňuje napříč celým 
světem a napříč všemi generacemi. Je to 
trend, móda a životní styl. Jak vlastně začal 
coworking? Co + Working + Space = 
společné pracovní místo. Jde o hybridní 
koncept pocházející z USA, kdy cílem cowor-
kingu je vytvořit místo, které:

• Vytváří příjemný prostor pro kreativitu

• Spojuje lidi

• Přináší flexibilitu a nezávislost

• Moderní facility management

Kancelářské trendy až po coworking se 
od 90. let do roku 2018 vyvíjely. Genezi lze 
stručně shrnout do jednotlivých fází: 

• Kanceláře

• Kanceláře s otevřenými dveřmi

• Halové kanceláře

• Sdílené kanceláře

• Executive suites

• Coworkingové prostory

• Začleňování korporací

Jaké jsou benefity coworkingu

Coworking se stává symbolem komunity, 
efektivity, propojení a networkingu. Poskytuje 
flexibilitu: pro byznys je možný okamžitý 
start, nulová finanční investice, minimální 
deposit. Jde o krátkodobý závazek, kde 

člen coworkingu je zároveň součástí komu-
nity: získává nové kontakty a obchodní 
příležitosti. 

Jako jsou výhody služeb v coworkingu? 
Kanceláře jsou full-service, mají fixní 
náklady a jejich provoz je pro nájemce 
bez starostí. Zároveň získává dostupnost 
pětihvězdičkových technologií bez investice. 

Aktuální trendy v coworkingu

Předpokladem do roku 2020 je, že polovina 
populace bude pracovat nezávisle (v USA 
je to dnes 34 %). A odhaduje se, že 30% 
kancelářských prostor bude vyčleněno pro 
coworking a flexibilní prostory. Generace 
milleniálů, která bude tvořit 75 % pracovní 
populace, bude vyžadovat tyto flexibilní, 
plně vybavené pracovní prostory. S tím 
jde ruku v ruce důraz na zdravé pracovní 
prostředí, které má pochopitelně vliv na 
mentální zdraví, doprovodné programy, 
cvičení, jóga. S tím souvisí i technologie jako 
je využití softwaru, apod. 

Jaká je ale realita? 

Mnoho investorů podléhá modernímu 
trendu pod vidinou vysokých zisků – pře-
děláním kanceláří na coworking se otevírá 
možnost trojnásobných tržeb. Ale skutečně 
je podle dostupných informací taková, že 
60% všech coworkingových míst není zis-
kových. Důvodem je nedostatek zkušeností 
s provozem a nedostatek kvalifikovaného 
personálu. Zároveň na to má vliv poměrně 
velká úmrtnost podnikatelských záměrů

Koncept WorkLounge

Je z hlediska definice hybridem mezi 
coworkingem a executive suites. Kombinuje 
pohodlí, design, soukromí a komunitní 
fungování. Nyní je na světě přes 15000 
coworkingových center a sdílené pracovní 
prostory zažily nárůst ve stovkách procent 
za posledních 5 let. Největší nárůst zažila 
globální města jako Londýn, New York či 
Singapur. Podobně je coworking v Evropě na 
vzestupu, protože nastupuje nová generace 
a také vysoké školy učí své studenty pozná-
vat coworking. Svou roli v tom hrají i dotace, 
pomocí nichž se staví nové prostory. Také 
studenti se již neučí doma a v knihovnách, 
chtějí dynamičtější pracovní prostředí. A v 
neposlední řadě: coworking je trendy.

Závěrem: Jaká je budoucnost 
pracovního prostoru? 

Trh kancelářských a coworkingových prostor 
zaznamená v příštích letech zásadní změny. 
Nástup kancelářských řetězců podobně jako 
hotelových v 60. letech. Příroda a zeleň jako 
další stupeň vývoje pracovního prostoru. 

Lubomír Šilhavý

Lubomír založil coworking WorkLounge. 
Ten se přibližně za rok provozu v Praze stal 
jedním z hlavních lokálních coworkingo-
vých poskytovatelů a díky své popularitě 
mohl následně na začátku února otevřít 
svou druhou českou pobočku. Vznik celého 
konceptu přitom doprovází dlouhý příběh, 
který Lubomír během svého vystoupení 
představil.

www.worklounge.com

Video s celým záznamem:
www.techocon.cz/video

http://www.worklounge.com
https://youtu.be/J1vXQybpkh0


15Pracoviště budoucnosti

Doug Lowrie | Microsoft
Inteligentní pracoviště propojují zaměstnance, zákazníky 
a partnery s kulturní transformací a posláním společnosti Microsoft 
prostřednictvím nového způsobu vytváření pracovních míst. 
Tyto jedinečně vytvořené inspirativní pracovní prostory reprezentují 
Microsoft a odrážejí její designový styl.

Inteligentní pracoviště propojují zaměst-
nance, zákazníky a partnery s kulturní trans-
formací a posláním společnosti Microsoft 
prostřednictvím nového způsobu vytváření 
pracovních míst. Tyto jedinečně vytvořené 
inspirativní pracovní prostory reprezentují 
Microsoft a odrážejí jeho designový styl.

Microsoft razí heslo práce odkudkoli a při-
způsobil tomu i své pražské kanceláře, jedny 
z momentálně nejmodernějších kancelář-
ských prostor v zemi. Doug Lowrie pomáhal 
vytvořit podobu nového sídla na Brumlovce. 
Jeho pozice se oficiálně jmenuje Workplace 
Advantage Product Manager, což znamená, 
že má na starosti strategii, podle které se 
nové kanceláře Microsoftu po celém světě 
staví a definuje, jak mají vypadat. 

Doug Lowrie představil parametry, které 
mohou narušovat stávající pojetí práce 
a pracovního prostoru. Jde o trendy, jež 
reflektují principy open-source pracovní síly, 
ale i automatizace, umělé inteligence (což 
se například v oblasti dopravy projevuje 
trendem autonomních dopravních pro-
středků bez řidičů).

Jak se tedy podle Douga Lowrieho bude 
utvářet budoucnost pracovního prostoru? 
Cílem podle něj bude zprostředkovávat 
zaměstnanci zážitek, který sestává ze dvou 
aspektů. Tím prvním jsou pracovní tech-
nologie zvyšující rychlost a komplexnost. 
Zároveň ale ruší zaměstnance. Tím druhý 
aspektem je user-centred řešení: flexibilní 
pracovní prostředí, služby a správa. „K utvá-
ření pracovního prostoru budoucnosti tedy 

musíme přijmout určitou nejistotu a promě-
nit rušivé elementy v příležitosti,“ říká Doug. 
Jak se dozvíme, co uživatelé potřebují a po 
čem touží, abychom mohli jejich potřebám 
vycházet vstříc a předvídat je? Jak mohou 
mít nové formy dat (a jejich interpretace) 
dopad na uživatelskou zkušenost? Jaký by 
mohl být vliv virtuálních / smíšených zážitků 
na fyzický prostor? Jak bychom mohli 
navrhnout prostředí, která jsou personalizo-
vanými platformami a začleňují všechny?

To vše jsou otázky, na které při navrhování 
kancelářského prostoru musíme najít smys-
luplné a funkční odpovědi.

Bude se ekosystém dodávek rozvíjet, když se 
podíváme do blízké budoucnosti? Co může 
být nová nabídka služeb? Jak bychom 
se mohli přesunout od návrhu prostoru k 
vytváření „živého systému“? Jaké nové pra-
covní proudy mohou vzniknout? Především 
půjde o to podporovat nové služby spolu s 
novými technologiemi. Dále pak o komplexní 
učení a to jak můžeme pozitivně ovlivňovat 
komplexní adaptační systémy tak, abychom 
pomohli rozvoji individuálního a kolektivního 
potenciálu? „Kancelář není místo, kam si od 
osmi do pěti přijdete udělat svou práci. Je 
to prostor pro spolupráci, interakci a aktivitu 
s vašimi kolegy nebo zákazníky,“ říká Lowrie 
a zdůrazňuje přitom nutnost mít v rámci 
kanceláří různé prostory pro různé situace.

Doug Lowrie

Doug Lowrie pomáhal vytvořit podobu 
nového sídla na Brumlovce. V Microsoftu 
pracuje už více než 15 let, ale není to ani 
programátor, ani obchodník. Jeho pozice 
se oficiálně jmenuje Workplace Advantage 
Product Manager, což v podstatě znamená, 
že má na starosti strategii, podle které se 
nové kanceláře Microsoftu po celém světě 
staví a definuje, jak mají vypadat.

www.microsoft.cz

http://www.microsoft.cz


17nová tvář globálního 
pracovního prostředí

Chris Cooley | evelo

Chris Cooley přijel na TechoCon představit 
své znalosti a zkušenosti získané během 
let v mezinárodním prostředí. Na začátku 
přednášky definoval openwork jako typ 
modulární, flexibilní týmové konfigurace 
založené na činnostech.

Podle něj dosahují vyšší míry efektivity a 
optimalizace nákladů v rámci organizací, 
a zároveň špičkového výkonu účastníka. 
Coworking podle něj definujeme jako 
specifické komunity lidí, kteří dosahují 
vyšší míry efektivity a propojenosti tím, že 
využívají perfektně vybavené a flexibilní 
prostory (virtuální nebo fyzické). Komu 
je tento koncept určen? Uživatelé jsou 
ti, kteří jsou (nebo se chtějí stát) členy 
coworkingu. Další důležitou skupinou jsou 
lídři, tedy ti, kteří staví (nebo chtějí stavět) 
coworkingové komunity. A jako poslední 
skupinu Chris definoval Investory, tedy ty, 
kteří investují, rozvíjí, nebo vlastní konkrétní 
coworkingové prostory.

Jaký je stav coworkingu, tedy samostatného 
odvětví? Od roku 2008, kdy se o cowrokingu 
začalo mluvit jako o samostatném 
oboru nejprve – podobně jako všechny 
technologické novinky – získával tento 
způsob práce širší pozornost. Jak se 
postupně zvyšoval počet lidí, kteří pracují 
na dálku, rostla i přitažlivost coworkingu. 
Takže i mezi investory a majiteli nemovitostí 
zaznělo: „pojďme pronajmout prázdné 
prostory lidem, kteří pracují na dálku tak, že 
podpoříme popularitu coworkingu“. 

Podle Chrise bylo v loňském roce na světě 
14 411 coworkingových prostor s celkem 1,74 
miliony členů. V roce 2022 by to podle jeho 
predikce mělo být 30 000 coworkingových 
prostor s celkem 5,1 miliony členů. 

Jak může coworking ovlivnit své členy, 
tvůrce komunit a investory? U uživatelů 
mohou otevřené pracovní prostory podpořit 
pocit sounáležitosti, skupiny, kterou Chris 
označuje za lídry, je důležité vnímat, že 
posun k otevřeným pracovním prostorám 
by se neměl odehrávat bez rozmyslu. Měl 
by podle něj naopak probíhat opatrně, 
bez snahy o to být trendy a módní. A pro 
investory?  Kancelářský trh se přesouvá od 
„suite“ stylu, jehož cílem bylo udržet status, 
k platformám, které jsou orientovány na 
klienta. To se projevuje v lepší obslužnosti 
prostoru a vytváření coworkingových a 
kolaborativních pracovišť.

Chris Cooley

Již více než 10 let je Chris jedním z vůdčích 
osobností coworkingu a konceptu „open 
work“. Procestoval celý svět a na vlastní 
oči viděl řadu jedinečných coworkingových 
modelů. Stal se spolutvůrcem mnoha 
úspěšných a současně udržitelných cowor-
kingových pracovišť. Chris s pomocí svého 
smyslu pro inovace a kolaborativního pří-
stupu dokáže identifikovat vaši jedinečnou 
příležitost na trhu a současně vytvářet tech-
niky, kterými zaujmete svou cílovou skupinu.

www.eveloagency.com

Video s celým záznamem:
www.techocon.cz/video

http://www.eveloagency.com
https://youtu.be/qu1p9jWFwKs
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Rudolf Čihák
ideaSense

Zdeněk Lustig
Deloitte

Dalibor Špok
psycholog 
a publicista

Viktorie Souckova
Bogle Architects

Vítejte na palubě. Psychologie práce 
v kancelářích současnosti

1. panelová diskuze

Kancelář z psychologického hlediska 
propojuje podle Rudolfa Čiháka tři 
složky – individualitu člověka, kterou 
nelze opominout, kooperaci v rámci týmu 
(respektive v rámci celého byznysu) a v 
neposlední řadě samotnou náplň práce. 
Velký důraz je kladen zejména na první z 
nich – individualitu, sebevyjádření – protože 
to je hodnota, která v dnešním světě 
rozhoduje.

Dalibor Špok tuto základní tezi rozvíjí 
o osobní pohled. Od daného prostoru 
má vždy nějaká očekávání (velmi často 
jde například o pocit bezpečí), která 
jsou ale individuální, což kontrastuje s 
příliš obecným, skupinovým myšlením. 
Výsledek by tedy měl zohledňovat zejména 
jednotlivce, nejde tedy říct, že nějaké řešení 
je obecně platné.

Podle aktuálních vědeckých poznatků 
člověka primárně neovlivňují geny (DNA), 
ale prostředí, takže kancelářské prostředí 
má být takové, aby se tam lidé cítili 
bezpečně, a zároveň byli výkonní, doplňuje 
Zdeněk Lustig. 

Podle společnosti Deloitte pak existují 
čtyři pilíře psychologie v kancelářích: lidé, 
technologie, procesy, samotný prostor. Tyto 
čtyři oblasti by měly být v rovnováze, proto 
například přemíra technologií může být až 
na škodu. Zkuste se teď vžít do role majitele 
společnosti a zkuste si odpovědět na 
následující otázky: Jaké lidi chci mít u sebe? 
Co ty lidi ovlivňuje? Jak je získám? Čím je 
udržím? Jak je budu rozvíjet?

Současnost je charakterizována válkou o 
talenty. Rozhodujícími faktory jsou dnes pro 
potenciální zaměstnance flexibilita, mobilita 
a spokojenost. To na lidech pak závisí, 
poroste-li efektivita a produktivita, oni jsou 
tou klíčovou hodnotou.

Spokojenost (well-being) z 
architektonického hlediska popsala Viktorie 
Součková. Aktuální trendy v západní Evropě 
hovoří jasně – velmi se dbá na první dojem 
z interiéru (převýšené vstupní prostory), 
maximálně se využívá zeleň (uklidňující 
efekt), příjemné formy osvětlení pak 
zohledňují různé typy aktivit, které se zde 
odehrávají.

Video s celým záznamem:
www.techocon.cz/video

https://youtu.be/BQG0R7e0xNE
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Lukáš Balík
Spaceflow

Bert Hesselink
CBRe

Roel geenen
Veldhoen + Company

Josef Šachta
Sharry europe

Jiří Šimonek
DAP Services

Všechny technologie vedou k jednomu 
cíli. K lidem

2. panelová diskuze

Jednou z nejpřínosnějších technologií v 
současných kancelářích jsou pro Lukáše 
Balíka ze Spaceflow smartphony, resp. 
jejich neustálý vývoj. Díky nim můžeme 
být neustále online a komunikovat tak v 
reálném čase se zaměstnanci z celého 
světa, ať už jde o tým v Česku, Německu 
nebo USA. Je to zkrátka nástroj, bez něhož 
bychom se jen těžko obešli.

Podle Roela Geenena se z nás za 20 let 
stanou roboti – ne fyzicky, ale mentálně. 
Lidé budou mít v hlavě naimplementovány 
čipy, které je dokáží udělat chytřejšími, 
případně šťastnějšími, apod. Technologie 
obecně budou hrát klíčovou roli.

Názornou ukázkou tohoto přístupu je 
třeba nedávno dokončený projekt Spark 
ve Varšavě, popisuje Josef Šachta. V 
objektu se podařilo integrovat přibližně 
deset různých technologických systémů 
(bezkontaktní přístup od budovy, sledování 
obsazenosti parkoviště atd.) a je vidět, 
že taková synergie opravdu pomáhá. 
Pokud tedy developer přistoupí na takovou 
integraci, jsou ve výsledku všechny strany 
spokojené. 

Ne vždy ale technologie splní svůj účel. 
Své o tom ví Bert Hesselink, který v rámci 
property managementu před lety velmi 
spoléhal na rezervační systémy, jenže 
lidé se s nimi z více důvodů neztotožnili 
a nepoužívali je (i přes jejich nesporné 
kvality). 

Přes všechny technologie ale Jiří Šimonek i 
do budoucna počítá s nutností mezilidských 
kontaktů, tedy setkání lidí tváří v tvář. Tento 
názor opírá o vlastní zkušenost z prostředí 
základní školy, kde samotná technologie 
(tablety) nevedla automaticky ihned ke 
zlepšení výuky, ale až díky spolupráci mezi 
žáky a učiteli nabídla ve výsledku lepší 
podmínky pro všechny.

Video s celým záznamem:
www.techocon.cz/video

https://youtu.be/ifay9FO0bkQ
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Billy Rue
evelo

Carsten Svensson
ecophon

Jan Musil
LiKo-S

ian Bogle
Bogle Architects

Martina Huitfeldt
notino

Coworking jako téma.
nové formy organizace práce

3. panelová diskuze

Co je ve skutečnosti hlavním přínosem 
coworkingu? Podle Carstena Svenssona 
je to možnost spolupráce, člověk nemusí 
pracovat odněkud z domova, kde je sám, 
ale pohybuje se mezi lidmi, socializuje se. 
Díky tomu dochází k tomu nejdůležitějšímu 
– ke sdílení vědomostí. Bez něj by nebyl ani 
pokrok.

S ním souhlasí i Billy Rue ze společnosti 
Evelo Agency. Z jeho osobní zkušenosti je 
coworking velmi příjemnou formou práce, 
a to právě kvůli tomu, že jde o sdílení, 
spolupráci, a ne otrocké sezení v kanceláři.

Také Ian Bogle přichází s tím, že ty 
nejlepší nápady vznikají skrze komunikaci a 
spolupráci a názorně to ukazuje na příkladu 
vlastního ateliéru Bogle Architects. Ačkoliv 
zde má každý zaměstnanec své vlastní 
pracovní místo, nejdůležitější, koncepční 
část navrhování probíhá u stolu, u kterého 
architekti pracují společně.

Zajímavý pohled představil Jan Musil. Kvůli 
tomu, že jejich technologická firma LIKO-S 
sídlí v malé obci, jde téma coworkingu 
doposud mimo ně. Kromě standardní 
produkce se společnost nicméně soustředí 

i na budoucnost, z tohoto důvodu proto 
založili speciální hub, ve kterém lidé 
podobným způsobem (spolu)pracují, 
ačkoliv jde stále o interní zaměstnance. 
Nejde tedy o coworking v přesném smyslu 
slova, jak jej známe dnes.

Pozitiva coworkingu jsou tedy poměrně 
jasně daná, jak je to ale s negativními 
stránkami? Existují vůbec? Pokud je celý 
projekt správně definován a nastaven, 
pokud má vizi, nejsou zde podle Martiny 
Huitfeldt žádné mínusy. Důležitá je v tomto 
případě také otázka soukromí (resp. jeho 
míry), například nemáte-li v kancelářích 
žádné místo, kde by se lidé mohli volně 
scházet, stejně si nějaké najdou. Ať už jde 
o venkovní prostory nebo třeba zahradu, 
je toto místo v rámci pracovního prostředí 
žádoucí a lidé si tam stejně najdou cestu.

Billy Rue pak připojuje svůj pohled na 
ono „správné nastavení“. Podotýká, že 
jeho součástí je kromě nezbytné analýzy 
(zacílení na trh, práce s komunitou atd.) 
také výběr lokality, od níž se odvíjí další 
hodnoty, jako cena za metr čtvereční či 
míra soukromí.

Video s celým záznamem:
www.techocon.cz/video

https://youtu.be/NlwSFuk16qg
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Komu je MinDio určeno

• Pro každou firmu nebo organizaci, která 
chce vytvářet pro své zaměstnance 
atraktivní prostředí umožňující větší 
angažovanost, spokojenost, kreativitu 
a produktivitu.

• Nezbytné pro firmu, která chystá přesun 
do nových prostor.

• Doporučeno pro firmu před reorganizací 
a většími změnami v týmu (např. fúze, 
nový majitel). Následně také vhodné pro 
analýzu změny a jejího vlivu na tým.

• Ve firmě, kde je dlouhodobě problema-
tické klima, nespokojenost nebo obtížná 
komunikace.

• Pro HR oddělení, management firmy, tým 
leadery.

Video s celým záznamem:
www.techocon.cz/video

MinDio | Zjistěte si pravdu o tom, 
jak váš tým vnímá sdílený prostor

Zuzana Lebedová | MinDio
Managing Director

Zjistěte si pravdu o tom, jak 
váš tým vnímá sdílený prostor

Kancelář je srdce vašeho byznysu. Prostor, 
ve kterém lidé, prostor a jejich vztahy 
mohou vytvářet obrovskou sílu. MINDIO je 
unikátní software založený na pochopení 
těchto vztahů. Zmapuje aktuální energii, 
vztahy a dá vám přesné informace o lidech 
a jejich pracovním prostoru. Najde silná 
místa a odhalí slabiny vaší kanceláře. 
Přesně popíše, jak má vypadat prostor, 
v němž se vám i vašim zaměstnancům 
efektivně pracuje i komunikuje. Výsledek 
podrobné analýzy MINDIO má přímý dopad 
na obchodní i personální výsledky ve vaší 
firmě. Zmapujeme – vyhodnotíme – dopo-
ručíme… tak pracuje MINDIO. Pomocí nejmo-
dernějších technologií a analýz navrhujeme 
lepší podmínky pro práci, vyšší výkonnost 
týmu i jeho efektivitu. Atmosféra ve firmě 
není abstraktní pojem. Dovedeme ji změřit 
a pojmenovat, i to, jak k ní jednotlivé týmy 
i jednotlivci přispívají.

• Víte, jakou hodnotu mají jednotlivé 
předměty, oblasti nebo činnosti pro vaše 
zaměstnance?

• Chcete data k tomu, jak zaměstnance 
motivovat a odměňovat?

• Víte, co navozuje nepříjemné napětí? 
Čemu se lidé ve firmě snaží vyhnout?

• Jak jednotlivé předměty, oblasti 
a činnosti přispívají k efektivitě?

• Jaké jsou reálné a potenciální možnosti 
týmu?

• Odpovídá interiér tomu, jaké postavení 
má firma na trhu a jak se prezentuje 
klientům?

Co je MinDio

• Revoluční metoda propojující space 
planning a oblast HR s cílem podpořit 
rozvoj vaší firmy.

• Aplikace založená na exaktním měření 
vychází z více než dvacetileté praxe. 
Technika diagnostiky je využívaná v řadě 
oblastí (HR, marketing, zdravotnictví, 
sport).

• MINDIO připravuje tým specialistů, kteří 
vycházejí z nejnovějších výzkumů o vlivu 
pracovního prostředí na efektivitu týmu 
i jednotlivců.

Metoda

• Rychlý a uživatelsky jednoduchý 
způsob měření: pečlivě měříme přesně 
definované pojmy i reakce respondentů 
na mezinárodně standardizovanou 
barevnou škálu.

• V základní verzi provedou respondenti 
měření během 10 minut (online, v čase, 
který vyhovuje jim). Výstupy a přesnou 
analýzu MINDIO máte k dispozici online 
během několika dní.

https://youtu.be/UsfxlwdBM_o
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promyšlené koncepty.

Navíc více služeb bude nabízeno v hubech 
a coworkingových prostorech, typicky 
například účetnictví nebo další navazující 
poradenství, školení a poradenství 
jednotlivých členů.

Trend třetí: eventy

Mnoho operátorů coworkingů používá 
eventy (semináře, konference, prezentace 
firem, tiskové konference…) jako významný 
zdroj příjmů. Podle nás tento trend bude 
sílit. Společně s ním poroste provázanost 
na další segmenty, například pronájmy AV 
techniky, cateringové služby, ale i tiskové 
služby. Integrace bude dále pokračovat.

Trend čtvrtý: digitalizace

Coworkingové řetězce a dokonce i indivi-
duální operátoři integrují své procesy pro-
střednictvím inteligentních aplikací, v nichž 
běží proces od rezervace konferenční 
místnosti, monitorování konzumace jídla 
v kuchyňských koutech a odpočívárnách, až 
po spotřebu médií, tiskové služby…

Samozřejmě aplikace jsou napojené na 
účetnictví a systémy fakturace členům. 
Mnoho operátorů má širokou virtuální 
členskou základnu a bez takto postavené 
digitální platformy se dnes neobejde.

Závěrem

Coworking in the Czech Republic

BnP Paribas Real estate | 
Co je to coworking? Coworking 
u nás a v zahraničí
Lenka Šindelářová MRiCS | BnP Paribas
Real estate Česká Republika
Business Development Director,
Head of Research & Consultancy

Jak jsme na tom v České republice s coworkingy? Existují nějaká data, která by říkala, kolik, za 
kolik, pro koho a kde? Na řadu z těchto otázek odpovídá studie, 
kterou připravil partner naší konference, firma BNP Paribas Real Estate APM CR.

Jak je na tom coworkingová 
scéna v České republice?

Malé podniky, lidé na volné noze (někdy 
také slýcháme krásný český novotvar 
„volnonožci“) a startupy mohou používat 
sdílený pracovní prostor – coworking ve 
většině velkých měst, ale je překvapivé, kolik 
sdílených kanceláří najdeme i tam, kde 
bychom je na první pohled zvenku nečekali.

První coworkingy začaly v Čechách v roce 
2009, tedy o něco později, než ve zbytku 
Evropy, resp. světa. Za posledních osm let 
prošel tento sektor obrovským rozvojem 
a především došlo ke zvýšení počtu jak pro-
stor, tak celkových ploch.

Dnes v České republice napočítáme celkem 
61 coworkingů a je dost možné, že toto 
číslo je nyní (srpen 2018) již vyšší. Fenomén 
spolupráce a sdíleného prostoru se rozšířil 
i do dalších měst v zemi: je přímo spjatý 
s kvalifikovanou prací, studentskou populací 
a také silným technologickým zázemím.

Po Praze byl nedávno i v Brně otevřen 
Impact Hub, největší coworkingové centrum 
v Evropě (3400 m2). Node5 otevřel cowor-
kingové centrum v Ústí nad Labem na ploše 
750 m2 už v roce 2017. Ostatní velcí hráči se 
dívají na to, jak v ČR vést další expanzi. Trh 
se zkrátka mění a dynamicky roste.

Výhled českého coworkingu: 
trendy

Trend první: Specializace

„Věříme, že budoucnost českého coworkingu 
leží v další specializaci jednotlivých provo-
zovatelů,“ konstatují na začátku své úvahy 
autoři studie. Budou zde noví operátoři 
coworkingů pouze pro tvůrčí průmysl, ale 
třeba i pro designéry a architekty; vznikat 
budou coworkingová centra pro IT a tech-
nologické startupy. Ale čekat můžeme 
také vznik uměleckých hubů kombinujících 
kanceláře s prostorami galerií a výstavních 
prostor.

Trend druhý: Profesionalizace

Tak jako v jakékoliv činnosti a oboru, bude 
česká scéna zvyšující se nabídkou přirozeně 
tlačena k větší profesionalizaci. S tím, jak 
do České republiky vstupují mezinárodní 
coworkingové sítě a řetězce, bude část 
coworkingových prostor měnit na něco, co 
můžeme zařadit do kategorie „servisních 
kanceláří“.

V sektoru pravděpodobně dojde na roz-
tříštěnost a v určitém okamžiku někteří 
slabší provozovatelé přirozeně odpadnou. 
Zbývající provozovatelé na místní nebo 
mezinárodní úrovni naopak posílí. Nicméně 
věříme, že zde stále bude prostor pro dobře 

Video s celým záznamem:
www.techocon.cz/video

http://techocon.cz/wp-content/uploads/2018/08/BNP_PRE-The-coworking-in-the-Czech-Republic-2018.pdf%0D
https://youtu.be/e5gDhNVfWdQ
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Video s celým záznamem:
www.techocon.cz/video

LiKo-S | inovace & zelené stavění.
Kanceláře budoucnosti zevnitř i zvenku

Jan Musil | LiKo-S, a. s.
ředitel divize inteRioiRS

LIKO-S je dnes inovativní lídr na evropském 
trhu a v oblasti interiérových příček působí 
od roku 1992 – jako první ve střední Evropě. 
Dnes patří mezi top tři největší výrobce 
v Evropě. Je největší v České, Slovenské 
republice a v Maďarsku. Nově plánuje 
výrobu a prodej v Indii s plány na expanzi 
do jihovýchodní Asie. 

Inovátorský duch nás pohání vpřed. 
Neustále vymýšlíme a inovujeme – jako 
první v Evropě jsme začali vyrábět interi-
érové příčky, iniciovali jsme trh s pěnovou 
izolací, nastavujeme trendy.

Detail je základním stavebním kamenem 
kvality, zmínil Jan při své prezentaci. Ještě 
více se rozdíly mezi detaily zmenšily a zvý-
šila se jejich váha v moderním světě. 

Dnes, při rychlém přenosu informací a díky 
dostupným technologiím, se vše odlišuje 
jenom drobnými detaily. Rozdíl mezi nejlep-
šími a těmi ostatními je právě v posledním 
detailu. Hlavní roli již dnes nehrají jenom 
měřitelné detaily na výrobku či službě. K 
těm se přidaly i detaily spojené s chová-
ním lidí, jejich vystupováním. Systém řízení 
firmy, systém kontroly kvality a sledování 
zakázek musí být zaměřený na detail. Často 
manažeři říkají: „Nemůžu se přeci zabývat 
detaily." To není správně, protože manažer 
musí kontrolovat právě detaily a k tomu, 
aby je mohl kontrolovat, tak někdo musí 
kvalitu detailu popsat. Proto je stále více 
ceněna role dotahovačů - lidí zaměřených 
na detaily. Kvalita za každou cenu je pro 
zákazníka bezcenná. 

Přínos vyplývající z kvality ve vztahu k ceně 
– to je hodnota. Proto je pro nás nejvyšší 
kvalitou „kvalita hodnoty“, kterou zákazníkovi 
poskytujeme. Bez chyby, jako výchozího 
bodu inovačního procesu, je míra inovace 
nezměřitelná. Chyba je inspiračním moti-
vem pro inovaci. Kdo nevidí chyby, kdo se 
jich bojí, nemůže úspěšně inovovat.

https://youtu.be/2b-ev8vV32k


SteineL | truepresence a novinky 
v senzorové technice

Andre Milos | SteineL gmbH
Jiří Merz | MeRZ s.r.o.

Víte, jaké možnosti v současné době nabízí 
senzorová technika? Jaká řešení máte k 
dispozici, pokud chcete pomoc při utilizaci 
prostoru? Jaké jsou trendy?

Společnost STEINEL představila senzor HPD2 
(Human Presence Detection), který umí 
spočítat, kolik osob se nachází v daném 
prostoru. Pokročilý nástroj v sobě kombi-
nuje pohybové i tzv. přítomnostní detektory 
(zaznamenávají pohyb a jas, resp. dokáží 
zohlednit sedící, pracující lidi), měří také 
teplotu, vlhkost a úroveň osvětlení. Veškeré 
tyto hodnoty pak dokáže evaluovat.

Celá technologie je založena na kamero-
vém snímání přesně definovaného prostoru, 
ne však na bázi infračerveného (a tedy 
tepelného) měření pohybu, ale na principu 
porovnávání. Senzor má k dispozici celou 
databázi „vzorových“ záběrů, kterou porov-
nává s realitou, a pokud mezi těmito dvěma 
fotografiemi zaznamená rozdíl, zohlední to 
(= započítá to). Samotným výstupem jsou 
pak pouze data, resp. celková čísla, nikoliv 
jednotlivé fotografie.

Vymezený prostor se dělí do určitých seg-
mentů a s ohledem na technologickou verzi 
jich je buď 5 (KNX), nebo 10 (Inthernet IP). 
Jejich nastavení je variabilní a zahrnuje 
mj. možnost omezit zaznamenávanou 
oblast tak, aby se do celkového součtu 
nezapočítávala plocha např. za oknem. 
Samozřejmostí je funkčnost za libovolných 
světelných podmínek.

Co se týče montáže, jsou v zásadě dva 
hlavní způsoby, kam HPD umístit – buď 

doprostřed zdi, nebo do rohu místnosti, vždy 
je ale důležité myslet na to, aby kamera 
nesměřovala přímo do okna (a tedy proti 
slunci) a byla ve výšce 2,5-6 m nad zemí.

A jaké jsou výstupní hodnoty? Obě verze 
(KNX, Inthernet IP) dokáží zaznamenat 
přítomnost osob i jejich počet (5, resp. 
10 – záleží na počtu zón), teplotu, vlhkost 
a úroveň osvětlení. Na základě přesných 
čísel pak lze optimalizovat provoz samotné 
budovy a vše vychází z toho, že víte, kolik lidí 
je v místnosti. Užitečné je to pak pro různé 
druhy prostor – zasedací místnost, retail, 
hot desking, atd.

Budoucnost senzorové technologie před-
stavují vysokofrekvenční systémy, jejichž 
detekce je založená na měření životních 
funkcí (dýchání, srdeční puls) – bude tak 
možné sledovat osoby v jakékoliv situaci, 
což je velmi vhodný nástroj třeba pro 
nemocnice, domovy důchodců apod.

Sharry europe | Kde končí 
kanceláře a začíná veřejný 
prostor?
Josef Šachta | Sharry europe
Ceo, Business Development

Moje kancelář, můj hrad? 

Josef Šachta CEO a Business Development 
firmy Sharry Europe představil integrované 
řešení pro chytré technologie v rámci celé 
budovy i jednotlivých kanceláří. Při vstupu 
do budovy nemusíte hledat plastovou 
kartičku, ale turnikety vám otevře mobilní 
telefon. Pokud se potřebujete sejít s jakým-
koli kolegou, jeho aktuální polohu vám ukáže 
systém indoor navigace. 

Je vám horko? Nezdržujte se pátráním po 
ovládání ke klimatizaci, na displeji svého 
smartphonu si jednoduše nastavíte poža-
dovanou teplotu v místnosti. 

Propojení chytrých technologií jak v rámci 
celé budovy, tak i uvnitř jednotlivých 
kanceláří funguje na platformě právě od 
Sharry Europe a v současnosti jde o nej-
komplexnější řešení pro chytré budovy. Je 
připravena k napojení nových technologií, 
a tak není závislá na konkrétním hardwaru. 
V Praze byla použita například v projektu 
Visionary. Podle spoluzakladatele a CEO 
Sharry Europe Josefa Šachty je celá plat-
forma rozdělena na dvě části. Na úrovni 
Connected Fit-Out je to například možnost 
z mobilního telefonu rychle a intuitivně 
ovládat chytré osvětlení či teplotu v míst-
nosti, rezervovat si zasedačku (brzy pomocí 
technologie rozšířené reality) nebo najít 
kolegu/kolegyni pomocí systému indoor 
navigace. V rámci celé budovy pak funguje 
systém Connected Building, který zahrnuje 
již zmiňované nahrazení plastových kartiček 
u vstupu mobilním telefonem, instalaci 

Video s celým záznamem:
www.techocon.cz/video

virtuální recepce nebo nastavení dyna-
mických parkovacích zón, kdy se využívání 
jednotlivých míst řídí aktuální poptávkou. 
Podporuje také komunitu uvnitř administra-
tivního komplexu díky možnosti přes aplikaci 
snadno sdílet pozvánky na vlastní eventy, 
vzkazy na “virtuální nástěnce”, informace 
o budově nebo si rezervovat sdílená jízdní 
kola.
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Video s celým záznamem:
www.techocon.cz/video

https://youtu.be/rMqWQpurkL4
https://youtu.be/vM6VbMn7o64
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Kreativní pracovní prostor 
Moderní jednací místnost

Myslíte si, že spolupracující týmy pohánějí 
firmy na cestě k úspěchu? Možná by vás 
překvapilo, jaký vliv na stav naší mysli a 
emocí mají kancelářské prostory.

Velikost prostor, uspořádání, výběr nábytku 
a technologie mají nezanedbatelný dopad 
na výkon jednotlivce i týmů. Lidé se musí 
dobře cítit nejen u svého pracovního stolu, 
ale i v prostoru určeném pro týmovou 
spolupráci.

Přeplněný Open Office, izolované kanceláře 
a prázdné zasedačky jsou minulostí. V práci 
trávíme podstatnou část života. Účelnost 
prostor ovlivňuje naše aktuální rozpoložení, 
výkonnost a úspěch celé organizace. Dnes 
si lze firemní prostory uspořádat mnoha 
způsoby.

Jak toho dosáhnout? Jak vhodně sladit 
například prostory s AV technikou, která 
má podpořit nejen spolupráci v týmu, ale 
současně usnadnit i vhled pro neotřelé 
nápady?

V minulosti se management věnoval lidem, 
prostorům a technologiím zcela odděleně. 
Zaměstnanci se setkávali na předem urče-
ných místech, aby porovnali a diskutovali 
různé záležitosti, a pak se vraceli zpět k 
individuálním úkolům. Dnes se využívají 
zcela nové metody a způsoby, jak propojit 
silné stránky lidí s kancelářskými prostory a 
moderními technologiemi.

Abyste mohli řešit komplexní problémy, 
týmově spolupracovat a kreativně myslet, 
musíte dobře porozumět potřebám a přá-
ním vašich kolegů a spolupracovníků. Jestli 
vás zajímá více, přijďte se inspirovat na 
konferenci TechoCon, na které představíme 
kreativní pracovní prostory. Pokud je pěsto-
vání kreativity cílem pro podnikání, pak by 
pracovní prostředí mělo nabízet víc ovzduší 
pro spolupráci.

„Jaká je pravda o životě v kanceláři? Proč 
jsou kanceláře srdcem vašeho byznysu? 
Mohou moderní technologie ovlivnit spo-
kojenost a angažovanost zaměstnanců? 
Přijďte se inspirovat.“ – Jiří Plátek, marketin-
gový manažer, AV MEDIA.

„Představíme návrhy a realizace firemních 
prostor. Prakticky si ukážeme formou zážit-
kové akce, jak kreativně spolupracovat i 
se vzdálenými účastníky. Našim posláním 
je, aby moderní komunikační technologie 
pomáhaly všem uživatelům.“  

AV MeDiA | Pracovní prostory 
a moderní technologie?

Jiří Plátek | AV MeDiA, a.s.
marketingový manažer

Video s celým záznamem:
www.techocon.cz/video

https://youtu.be/saTsI2rPd4A
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budou chtít využít. To znamená, že se na 
jednom půdorysu odehrává mnoho aktivit 
– od soustředěné práce přes mítinky až po 
video konference. Návrh výsledného řešení 
proto musí vycházet z holistického přístupu 
k celému problému i s ohledem na flexibilitu, 
otevřené prostory proto musí být akusticky 
vyvážené, zatímco u zasedacích místností je 
potřeba také utlumení.

ecophon | A sound effect on people

Carsten Svensson | Saint-gobain ecophon
Market Development Manager

Společnost Saint-Gobain Ecophon je glo-
bálním dodavatelem akustických řešení, 
která přispívají ke zdravému pracovnímu 
prostředí. Její historie se začala psát před 
šedesáti lety ve švédském městě Hyllinge, 
kdy byly vyrobeny první akustické panely 
ze skelných vláken. V současnosti se řadí 
mezi nejprogresivnější společnosti na poli 
akustických výrobků. Pozornost je věnována 
prostředí, kde lidé pracují a komunikují, a 
systémy jsou určeny pro řešení prostorové 
akustiky zejména v kancelářích, školách a 
nemocnicích.

„Pracovní prostředí vnímáme jako účinný 
prostředek motivace. Naše akustické 
návrhy přispívají ke zvýšení efektivity práce, 
k udržení kvalifikovaných specialistů a v 
neposlední řadě mají pozitivní vliv na lidské 
zdraví.“

V současnosti se globální důraz přesouvá 
od budov k samotným lidem, k jejich spoko-
jenosti, zdraví, produktivitě. To s sebou při-
náší také požadavky na interiérovou kvalitu, 
a to nejen na akustiku, ale také osvětlení, 
větrání, atd.

V rámci akustických prvků ale Ecophonu 
primárně nejde o technickou stránku 
(ačkoliv ta je měřitelná), jde spíše o to, 
jak lidé s těmito prvky interagují. Zůstává 
nicméně otázkou, jak toto chování přesně 
měřit, zaznamenávat či vyhodnocovat.

Nedávné šetření mezi 1000 kancelářskými 
zaměstnanci ve Velké Británii například 
ukázalo, že 82,5 % z nich je pravidelně vyru-
šováno hlukem. Zajímavé je ale druhé číslo 

– více než 30 % lidí je kvůli tomu dokonce 
nuceno opustit kancelář. Mezi nejsilnější 
zdroje hluku patří lidská konverzace, hlasité 
vyzvánění, smrkání či kašlání, hlasité stravo-
vání apod.

S hlukem souvisí také nejčastější hrozby 
práce ve sdíleném prostoru – jde o zvukové 
ruchy, nedostatek soukromí a neustálou 
možnost vyrušení – všechny tyto faktory 
mohou mít vliv na produktivitu. A jak vlastně 
vnímáme zvuk? Zatímco jedna část je 
objektivní, ve výsledku jde o vždy o subjek-
tivní záležitost. Jste extrovert, nebo introvert? 
Na tom všem záleží. Každý má své hranice 
a vnímání nastavené někde jinde.

Náklady na samotné akustické řešení 
interiéru ani nemusejí být příliš vysoké. 
Porovnáme-li je například s mandatorními 
výdaji, zjistíme, že jsou zanedbatelné, a to 
bez zohlednění faktu, že lepší prostředí může 
přinést také vyšší produktivitu zaměstnanců.

Pět klíčových pravidel proto říká: minimali-
zujte šíření zvuku, seskupujte zaměstnance 
do vhodných týmů, informujte lidi o bene-
fitech, nastavte si v rámci týmu „akustickou 
etiketu“ a nezapomeňte na tiché (odhluč-
něné) místnosti. V tomto ohledu je velmi 
zajímavá případová studie, kterou jsme 
provedli v pražských kancelářích společnosti 
App Agent (video).

Jaké je tedy výsledné akustické řešení pro 
coworkingy? Lidé se setkávají v jednom 
prostoru, který je rozčleněn do určitých zón, 
a záleží jen na nich (a na tom, jakou formu 
členství mají předplacenou), kterou z nich 

Video s celým záznamem:
www.techocon.cz/video

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcNsNw3PQRc4
https://youtu.be/4D4TDQQ7Njs


spolupráce a sdílení probíhají naprosto při-
rozeně. Mezi klienty, kteří služby české plat-
formy začali v Praze využívat, pak aktuálně 
patří Amazon Court, Nile House, Danube 
House a Kavčí Hory Office Park.

Video s celým záznamem:
www.techocon.cz/video

Spaceflow | Proč je komunita v budově 
důležitější než kdy dříve?

Kateřina Fojtíková | Spaceflow
Community Specialist

Digitalizace a modernizování v Česku 
začíná v posledních letech ovlivňovat 
i tradiční obory, které poměrně dlouho 
zůstávaly moderních startupových inovací 
ušetřeny. Po oblasti fin-tech je tak aktuálně 
dalším žhavým trhem například takzvaný 
„proptech“, nabízející technologická řešení 
v oblasti realit. Kateřina Fojtíková před-
stavila český startup Spaceflow, nabízející 
prostřednictvím své aplikace v základu 4 
klíčové funkce a to platformu pro komu-
nikaci s vlastníkem budovy, objednávku 
služeb, zapojení do akcí v budově či okolí a 
služby sdílení, například spolujízdy z práce. 
„Aplikace reflektuje vývoj na realitním trhu. 

Nejprve se firmy zaměřily na designové 
pracovní prostředí, ve kterém se zaměst-
nanci cítí dobře. Poté se začaly orientovat 
na dostatečnou nabídku služeb. Dalším 
logickým krokem je maximální komfort 
spočívající v digitalizaci komunitního života 
a právě služeb,“ vysvětlila. Aplikace, která 
cílí především na vlastníky kancelářských 
komplexů, rezidencí nebo hotelů tak napří-
klad umožnuje i snadnější využití vybavení 
budovy v podobě rezervace společných 
zasedacích místností, relaxačních zón pro 
krátkodobou práci, hodin jógy, workshopů 
a podobně. Tradiční kancelářské budovy 
chce prostřednictvím digitalizace přiblížit 
filozofii coworkingových center a hubů, kde 

Video s celým záznamem:
www.techocon.cz/video

ideaSense | Firemní kultura 
v rukou designérů

Jiří Devát | ideaSense
Advisory Board

Bývalý generální ředitel společností Microsoft a Cisco Systems, 
místopředseda představenstva Českých aerolinií, člen předsednictva SITA.
Řada ocenění včetně titulu Osobnost české ekonomiky a Manažer roku.
Přivedl Cisco Systems k ocenění Zaměstnavatel roku. Pomáhá firmám jako 
DHL či Tatra Banka inovovat jejich firemní kulturu.

Jiří Devát během svého workshopu před-
stavil znalosti a zkušenosti týmu IdeaSense, 
které sahají od kulturní antropologie až po 
komplexní technologie. „Využíváme příleži-
tostí tam, kde jiní vidí problémy. Důkladně 
zkoumáme chování lidí, jejich emoce a sku-
tečné potřeby v různých životních situacích. 
Toto porozumění pak přenášíme do návrhu 
technologií, služeb a produktů tak, aby jim 
zákazníci nejen rozuměli, ale aby jim také 
přinášely radost,“ říká. 

IdeaSense propojuje znalosti s potřebami 
skutečných zákazníků. Společná tvořivost, 
která propojuje nápady, různorodé pohledy 
a porozumění podstatě chování zákazníků, 
otevírá nové cesty k inovacím. IdeaSense 
navrhuje varianty produktových prototypů 
a celkový obchodní model, ještě než začne 
klient investovat do vývoje. Prototypy 
důkladně testuje v reálných situacích se 
zákazníky a ze získaných dat pak vytvoří 
business case a vy budete vědět, zda se 
inovace vyplatí. 

Jiří během TechoConu představil pro-
jekt pro Tatrabanku, kde design v pojetí 
IdeaSense slouží firemní kultuře. Nejprve v 
rámci workshopů a celého projektu byly 
definovány firemní hodnoty, z nich pak 
vzorce chování (principy) až po zaměst-
naneckou zkušenost. Projekt zahrnoval 34 
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individuálních rozhovorů, 901 odpovědí 
zaměstnanců a 1724 otevřených komentářů. 

https://youtu.be/krpkIPCoMuM
https://youtu.be/o-2I2kQqrWw
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,

Videozáznamy z celé 
konference najdete 
na našem Youtube 
kanálu.

Kontakt
teCHo, a. s.
U továren 770/1b
Praha 10 - Hostivař
102 00

www.techocon.cz

info@techocon.cz
+420 267 290 111

Přidejte se ke komunitě techoCon,
Čtěte náš pravidelný blog.
 
www.techocon.cz/blog

https://www.youtube.com/channel/UCZfFaBSoR61lnourg7oLhVQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCZfFaBSoR61lnourg7oLhVQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCZfFaBSoR61lnourg7oLhVQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCZfFaBSoR61lnourg7oLhVQ/featured
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Lidé. Setkání. 
Zkušenosti. Diskuse. 

názory. Sdílení. 
Zážitky.









Skupina TECHO patří k předním evropským výrobcům 
a dodavatelům kancelářského nábytku. Od roku 2005 jsme 
součástí nizozemské nábytkářské skupiny ROYAL AHREND, 
jednoho z pěti nejvýznamnějších hráčů v Evropě. Za posledních 
pět let jsme vyrostli v silnou mezinárodní společnost s ročním 
obratem 2,8 miliardy korun. Spolupracujeme s těmi nejlepšími 
českými i zahraničními architekty a designéry. Jsme hrdi 
na to, že naše vize propojení kvalitního designu, perfektního 
řemeslného zpracování a kvalitních architektonických konceptů 
nachází odezvu nejen v Evropě, ale dnes už po celém světě.
Naše produkty TECHO se prosazují na trzích tří kontinentů – 
Evropy, Asie a Afriky. Nejsilnější je naše pozice ve střední 
a východní Evropě, kde poskytujeme komplexní služby v oblasti 
vybavování komerčních interiérů.

Od počátku podporujeme českou obecně prospěšnou společnost 
Prostor - architektura, interiér, design, která je velkým přínosem 
pro architekty, designéry a širokou veřejnost v oblasti propagace 
české architektury, interiérové tvorby a designu a je doplňujícím 
elementem v činnosti naší společnosti.

www.techo.cz


