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Zuzka 
frontend vývojář 

„Nalodění trvalo půl dne. Pak jsme 
hned začali vylepšovat kód.” 

Zuzka Dankovčíková byla ve správný čas na 
správném místě. Přihlásila se k nám do Kentico 
Academy a zároveň u nás psala diplomku. 
A protože k tomu potřebovala přístup ke kódu, 
cesta do cloudového týmu byla pro ni otevřená.



/
/ / /

/

/ /
//

/
/ //

/
//
/

/ /

{(

– –

(
Ríša 
frontend vývojář
 
„Na začátku jsem byl trochu skeptický, 
ale teď se tu cítím jako doma.” 

Pro Richarda Juchelku byl začátek byl trochu streso-
vější, protože s frontendem neměl tolik zkušeností 
a musel se dost učit. Jak sám ale říká, hrozně rychle 
se v tom zorientoval. Hlavně díky ostatním v týmu.



Jsme česká IT firma a děláme 
světový byznys… z Brna
Vytváříme skvělé produkty, které využí-
vají firmy po celém světě pro své online 
podnikání. Od rozhraní pro správu webu 
přes marketing až po péči o zákazníky. 
Klidně bychom mohli sedět v Palo Alto 
nebo založit sídlo v Dublinu, my to ale 
všechno řídíme z centra Brna.

Vývoj, marketing, obchod i zákaznická 
podpora – všichni sedíme v budově  
Titania na Nových sadech. Máme jednoho 
šéfa, který nezapomněl programovat. 
Manažery, kteří se na svá místa poctivě 
propracovali a vědí, jak to u nás funguje. 
A taky kanceláře, na které by mohli žárlit 
i zaměstnanci Google. Opravdu.

Úspěchy, které  
nám nikdo  
neodpáře
25 000+ webových stránek 
po celém světě
1 000+ partnerských digitálních 
agentur
80+ zemí
4 zahraniční pobočky – USA, UK, 
Nizozemsko a Austrálie
0 externích investic
2 produkty

Pracujeme tak, aby nás to opravdu bavilo
Chcete dělat s námi? Zapomeňte na všechna ta čísla nahoře. Mnohem víc by vás 
mělo zajímat, jací jsme, jak to u nás chodí a jak přemýšlíme o práci, kterou děláme.



Jsme česká IT firma a děláme 
světový byznys… z Brna



Nezáleží, na jaké pozici 
u nás pracujete

Respektujeme jeden druhého
Může to znít jako klišé, ale nám to tak prostě 
funguje. Vedeme, když je potřeba, a nebojíme 
se předávat zodpovědnost. Věříme ve schop-
nosti našich kolegů, nehážeme si klacky pod 
nohy a jednáme mezi sebou na rovinu.

Posouváme se napříč firmou
Je přirozené, že se po čase budete chtít 
pohnout někam dál. U nás to jde snadno – 
přejdete třeba i z pozice na pozici. Nehrajeme 
hru na juniory a seniory a nemáme jasně 
nalajnovanou kariérní dráhu.

Pravidla a profesní cestu si určujete sami
Zapadne k nám ten, kdo se umí bez zbytečných řečí postavit k problému a najít řešení. Říká se o nás,  
že máme skvělé produkty a jsme světoví. Jsme. Jen to nekřičíme do světa. Prostě pořád makáme, aby 
bylo Kentico lepší a lepší. Nové kolegy nepotřebujeme lanařit na stravenky, dovolenou a kdo ví co ještě. 
Jestli umíte poctivě pracovat a chcete se učit, budete se mít u nás dobře. 

Nové kolegy netopíme, 
ale postupně naloďujeme
Až k nám poprvé přijdete, nejspíš budete 
překvapení, jak to u nás chodí. Dostanete 
prostor, abyste si všechno osahali. Za zády 
budete mít parťáka, který se o vás postará  
a pomůže s hladkým naloděním do týmu. 

Zbožňujeme nové technologie
Nebaví nás stereotyp a nefunkční řešení, náš 
způsob vývoje neustále inovujeme. Bereme 
si to nejlepší z agilních a leanových principů  
a pořád zkoušíme nové věci a technologie.



Neděláme věci do šuplíku
I když jsme velcí, nepřešlapujeme na jednom 
místě. Místo dlouhého schůzování a papíro-
vání se snažíme vylepšovat produkt a zkoušet 
nové věci. Máte nápad? Sem s ním. Všichni 
společně rozhodujeme o tom, do čeho se 
pustíme příště.

Máme čas na vlastní rozvoj
Až pětinu pracovní doby věnujeme inovacím. 
Na vzdělávání, načítání odborné literatury 
a zkoušení nových věcí se proto vždycky najde 
čas. Kromě toho jezdíme na konference a pro-
plácíme certifikace nebo kurzy angličtiny. 

Každý u nás ví, kolik  
má odpracováno
Flexibilní pracovní doba není jen 
kolonka někde na papíře. Každý si u nás 
rozvrhuje práci tak, jak potřebuje. Díky tomu 
si může snáz naplánovat dopolední cvičení 
nebo dřívější úprk na vlak domů na víkend.

Jsme spolu fakt rádi
Žádné nařízené teambuildingy. Kdokoliv 
může pro ostatní vymyslet aktivitu a pokud 
se k němu přidá alespoň 20 kolegů, dostane 
od firmy příspěvek. Díky tomu se u nás pořád 
něco děje. 

Nebojíme se dělat chyby
Věříme, že z každé chyby může vzejít něco 
dobrého. Víme o tom svoje, protože jsme 
jich všichni pár udělali. Důležité je se poučit 
a přijmout za ně zodpovědnost. Věděli 
jste, že za každý bug, co uděláme v našem 
produktu, vysadíme strom?



Kdo je kdo v našem 
vývojovém týmu
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Scrum Master
Vede tým po lidské stránce. Radí, 
posouvá, pomáhá, balancuje.

Můžete si vyzkoušet  
i víc rolí. Ať už ale budete 
dělat cokoli, nikdy na  
to nebudete sami.

Technical Writer 
Píše dokumentaci a vzdělává 
zákazníka, aby věděl, jak produkt 
používat.

UX Designer
Hlídá použitelnost a srozumitelnost řešení. 
Ladí požadavky, kontroluje výstupy týmu  
a návrhy pak ověřuje u zákazníka.



{dev}

+

{dev}

+

{dev}

+

{dev}

+

Support Specialist
Jeho chvíle přichází, když je hotovo. Není to ale klasická podpora 
na telefonu. U nás je to hlavně technicky zaměřený člověk, který 
se dívá do kódu a radí zákazníkovi.

QA Engineer
Produkt testuje tak, že se ho snaží všemožně rozbít. 
Musí ho pak taky umět opravit.

Developer
Na základě zadání od Product Ownera vymyslí 
a následně naprogramuje řešení. 

Product Owner
Zjišťuje, co všechno zákazník potřebuje. 
Zároveň má v hlavě kalkulačku a moc dobře 
si dokáže spočítat, co se vyplatí a co ne.



Reboot

Atlantis

Gemini

Mercury

Shut down

Voyager

Žádný open space nečekejte

Obývák s akvárkem
Chtěli jsme vytvořit opravdové domác-
ké útulno. A vznikl obývák s akvár-
kem. Je tam kuchyňka s kávovarem, 
knihovna plná knížek, televize, parádní 
křesílka a… akvárko s rybičkami. 

Kuchyňka s jídelnou
Máme v ní troubu, varnou desku, 
spoustu ledniček a mikrovlnek. Hlavně 
tam ale pořád někdo něco klohní. 
Na společnou snídani se sem vejde 
klidně celý tým a je to ideální místnost 
pro oslavy všechno druhu.

Pračka se sušičkou
Ačkoli se nám věkový průměr už posou-
vá, pracovalo u nás dost studentů  
a někteří si neměli kde vyprat – pračka 
se sušičkou proto měla velký úspěch.

Kanceláře na Nových sadech jsou už naše třetí v pořadí.  
I proto jsme přesně věděli, jaké by měly být, a taky co tam  
určitě mít nechceme.



Reboot

Atlantis

Gemini

Mercury

Shut down

Voyager

Sleeping Boxy
Neměli jsme dost prostoru pro místnost 
jen na spaní. Tak jsme vytvořili takový 
hybrid. Útulná zasedačka přes den a spací 
místnost přes noc. 

Hračky pro velké kluky 
a holky
Máme tu samozřejmě i spoustu blbůstek – 
třeba pingpong nebo air hockey. Teď právě 
frčí Playstation. Co bude příště? Dejte nám 
nějaký tip :)

NASA by z nás měla radost
O jménech zasedaček se u nás dokonce 
hlasovalo. Každý mohl podat návrh  
a ten s největším počtem hlasů vyhrál.  
Jak to dopadlo?

Velká zasedačka nese název Voyager.
Dvě středně velké zasedačky jsou Gemini  
a Mercury a dvě menší Hibernate a Start.
Obýváku s akvárkem říkáme Atlantis. 
A Sleeping Boxy se jmenují Reboot  
a Shut-down.
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U nás je 
buddy každý
Zeptali jsme se Zuzky a Ríši, 
jak podle nich probíhalo 
nalodění do firmy.

„Když máš nějaký problém, můžeš se 
zeptat kohokoli. Nikdo tě neodmítne. 
Moc se mi líbí, že tu má každý zodpo-
vědnost za to, co dělá. A umí ti taky 
pomoct,” říká Zuzka.

„Měli jsme pár úvodních ško-
lení, ale žádná obří nalejvárna 
se nekonala. Rozhodně to nebylo 
stylem: Tak teď poslouchejte, my 
vám to všechno vysvětlíme a vy 
to pak stejně hned zapomenete,” 
vzpomíná Ríša na první dny 
ve firmě.
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Začít můžete třeba 
na Kentico Academy
Baví vás programování, chcete se stát vývojářem, ale myslíte si, že 
nemáte dost znalostí a zkušeností? Získejte je na Kentico Academy.

Vzdělávání a placená stáž 
v jednom
Nejdřív jsme pro studenty vytvářeli letní stáže 
přímo u nás ve firmě. Když však přišla nabídka 
si pronajmout místnost v prostorách CERITu, 
přišlo nám jako skvělý nápad něco vytvořit 
přímo na Fakultě informatiky. Alespoň to k nám 
studenti nemají daleko a mohou si kdykoliv od-
běhnout na přednášku. Z našich vývojářů jsme 
tedy udělali lektory a pustili se do vzdělávání 
naplno. 

Pracuje se přímo na produktu, 
žádná suchá teorie
Kentico Academy se otevírá dvakrát ročně na 
5–7 měsíců. Na cvičná zadání tu zapomeňte. Pra-
cuje se přímo na produktu v pohodovém tempu, 
při kterém se dají nové znalosti lépe vstřebávat. 
A pokud to oboustranně klapne, po skončení 
programu se k nám můžete přidat natrvalo.

Co o Academy říkají ti, kteří jí 
prošli
„Hlavně jsem se chtěl zlepšit v jazyku a chtěl 
jsem pochopit, jak fungují informační systémy. 
Co se naučím, určitě použiju v bakalářce.“ Lukáš

„Mě na tom nejvíc baví, že 
když něco naprogramuji, 
nedělám to do šuplíku.“ 
Eva



Dejte nám o sobě vědět
Ať už se k nám hlásíte do Kentico Academy nebo jako developer, 
budeme vás chtít poznat osobně. Oblek nechte klidně ve skříni. 
Mnohem víc nás bude zajímat, co umíte a jací jste. A taky jak  
na tom jste s angličtinou, protože je jasné, že úplně bez  
ní to nepůjde. 

Zajděte na náš  
workshop nebo 
přednášku
Setkání se studenty pořádáme vcelku 
pravidelně a přímo na fakultách.

Napište u nás  
diplomku
Spousta lidí u nás začínala 
právě takhle.



Začněte na  
Kentico Academy
Stačí vyplnit přihlášku a napsat nám třeba, 
jaké předměty vás ve škole baví.

Přihlaste se  
na placenou stáž
Čas od času vypisujeme na školách  
placené stáže, které vám pak uznají 
jako praxi. Sledujte informace 
na své fakultě.

Zkuste u nás  
nějaký part-time job
Neustále rosteme, ale udržujeme taky 
rozumnou náborovou rychlost. Napište  
nám něco o sobě a co už máte za sebou. 
Nemusí to být zrovna vychytaný životopis  
s mraky referencí. Stačí pár slov. Potkáme 
se a uvidíme. Když to nevyjde, nevadí. 
Příště pořád máte šanci.
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Napište něco o sobě na jobs@kentico.com

anebo se podívejte 

na náš web 

jobs.kentico.com 

Ozvěte se nám


