
Správa kanceláří ještě efektivněji 
a podle dnešních trendů.
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Představení

Monika Dlesková

◼ Product Owner

◼ zodpovídá za produktový rozvoj, strategii a vizi produktu

◼ tereza.holubcikova@unicorn.com

Tereza Holubčíková

◼ Sales Manager

◼ zodpovídá za implementaci a vývoj produktu na straně zákazníka

◼ monika.dleskova@unicorn.com

◼ +420 774 231 210



Vývoj kanceláří za poslední roky
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Co je největší změnou?

• Péče o fyzickou i psychickou spokojenost zaměstnanců 

– možnost nejen pracovat

• Vývoj moderních technologií – využití pro práci i okolní 

prostor 

• Zóna, ve které si mohou zaměstnanci odpočinout –

kvalitní odpočinek a socializace

Kancelář není jen místo určené pro práci.



Zdroj: Gallup, The Future of Hybrid Work: 5 Key Questions Answered With Data, March 15, 2022 

Kde zaměstnanci pracují nyní a kde budou pracovat?
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Jak spravovat kanceláře efektivně

Flexibilní pronájmy kanceláří
Mnoho dnešních firem roste různým tempem a hledají právě flexibilitu.

Vývoj coworkingů a prostoru
Člověk je mnohem kreativnější a produktivnější, pokud je obklopen 

dalšími pracujícími lidmi a pokud si může odpočinout.

Digitalizace kanceláří a nové technologie
Flexibilita a přizpůsobivost je jedním z nejdůležitějších aspektů 

moderního funkčního pracoviště.

Transformace prostor pro potřeby zaměstnanců
Kombinace a integrace sdílených pracovních míst – ekosystém 

„město“, „společenský hub“. Dostatek kvalitně vybavených

zasedaček, míst pro telefonování, brainstormingy.



Kanceláře v dnešní době

© Bookigy – Powered by Unicorn 6



Copyright © Unicorn a.s. 7

Jak reálně může rezervační systém pomoci 

Optimalizace kanceláři na základě dat

◼ Máte přeplněné/nevyužité zasedačky?

◼ Potřebujete větší prostory nebo bude stačit jiné rozložení?

◼ Jak zjistíte, zda máte nějaký typ míst přetížený/nevyužitý?

Být připravený na pracovní den v kanceláři

◼ Chci mít pracovní stůl u okna? 

◼ Potřebuji pro práci monitor? 

◼ Potřebuji na meeting připojit zvuk a kameru? 
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5 TOP trendů v managementu kanceláří

• Blog – www.bookigy.com

• LinkedIn

• Facebook 

• Webináře – následující:

• 4.10. 10:00-11:00

„Chaos v kanceláři a zmatek. 

Jak na tuto noční můru?“

Následující webinář

http://www.bookigy.com/



