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Proč tato 
přednáška?



“Nauč se pracovat s 
sebou a s ostatními”



Něco o vás Co byste se dneska chtěli dozvědět?

Jak byste popsali svůj dream job?



Job Interview
Co umíte? Co neumíte?

Mám zdroje vás to naučit?

Chci vás mít v týmu?



Co ukázat?
Jedna věc, ve které jste teď dobří.

Rozhled: tvar T

Co můžete přinést jim



Do čeho jít a do 
čeho ne?

Pracovní prostředí

Kolektiv

Hodnoty

Self promotion: Spotting Toxic Teams During 
Interview, bug-free-team.com



Jaké mám 
možnosti?

Velké a malé společnosti

Tady a v jinde

Vaši kamarádi



Kolik peněz?

Pohled zaměstnavatele: Kolik peněz 
mi přinesete?

Kolik mne skutečně budete stát?

Jak je na tom trh?



O co se mohu 
opřít?

Základy, “first principles”

Myšlení vs kódění

Pozornost



Jak se v tom 
můžu udržet?

Hodnocení sebe ne skrz práci

Work life balance

Duševní hygiena



“Nauč se pracovat s 
sebou a s ostatními”



IT tým

Developer

Tester

Product manager

Project manager

Team leader

Tech leader

...



K čemu tam ti 
ostatní jsou?

Zvládnete všechno sami?

Chce se vám všechno dělat?

Je váš názor ten nejlepší?



Jakou roli byste 
mohli mít vy?

Talent

Ta, kterou máte v job description

Ta, která je zrovna potřeba



Jak přistupovat 
k ostatním?

Komunikační ping pong

Naučte se vyjadřovat

Face saving



Jak se domluvit 
s ostatními?

Přijímat zpětnou vazbu

Dávat zpětnou vazbu

Umět si věci vyříkat

Self promotion: 7 Ways to Improve Your Team 
from Within, bug-free-team.com



S kým tedy 
budu pracovat?

Lidé ze školy - vaši spolužáci

Lidé s různými zkušenostmi, názory 
a hodnotami

Lidé zasaženi stereotypy



Co dělat při studiu?



Nebojte se 
chybovat

Cílem (většinou) není vypadat, že 
všemu rozumíte, ale naučit se věcem 
rozumět.

V praxi funguje dobře chybovat a 
učit se z chyb, a nebát se zeptat, 
když něčemu nerozumíte.

Lidé vám odpustí, když uděláte 
chybu, pokud se k ní postavíte čelem 
(připustíte ji, omluvíte se za 
důsledky), a příště to uděláte jinak. 
Naopak budete lidi štvát, pokud 
budete stejné chyby opakovat.



Hledejte zdroje 
mimo přednášky

V práci musíte čerpat ze všeho, co je 
dostupné - a to málokdy jsou předem 
zpracované materiály k přednášce.

Při programování koukáte do 
existujícího kódu, na pár stránek na 
interní wiki a z externích zdrojů na 
internetu.

Pokud něčemu nebudete rozumět na 
přednášce, zkuste se po něčem 
podívat; například u mne, kdybych 
znal YouTube kanály o matematice 
na univerzitě, moje známky z ní by 
byly výrazně lepší.

https://www.youtube.com/channel/UCYO_jab_esuFRV4b17AJtAw


Práce na 
týmových 
projektech

Práce na týmových projektech vám 
pomůže se posunout v práci s 
ostatními.

Doporučil bych práci v týmech, kde 
je zkušený vedoucí či kolegové, kteří 
vám pomohou se naučit 
spolupracovat.

Proto lépe funguje práce v labu a v 
práci než skupinové projekty v 
předmětech.

https://twitter.com/andy_wise/status/1099040664959025154
https://twitter.com/andy_wise/status/1099040664959025154


Závěrečná práce

Dokončená závěrečná práce vám dá 
možnost ukázat, že jste něco dokázali 
dodělat a neutekli od toho.

Máte možnost spolupracovat 
minimálně se školitelem, případně s 
ostatními v labu.

Research v oblasti práce vám dodá 
rozhled, který vám pomůže s T 
tvarem znalostí.



Erasmus

Lidé kolem vás mají jiné hodnoty a 
chápání světa, a pobyt v zahraničí 
vám pomůže zjistit a vnímat, jak věci 
mohou fungovat jinak.

Při práci s lidmi z jiných univerzit 
pak zjistíte, v čem jste dobří a v čem 
jsou dobří ostatní - a co vám jde lépe 
či v čem jste talentovaní.

Teď je na to čas a příležitost.



Začít u sebe

Tip na knihu: Konec Prokrastinace

Člověk, koho můžete nejvíce ovlivnit 
při práci s ostatními, jste vy sami. 

Přemýšlet nad tím, co se vám honí 
pravidelně hlavou, co vás baví a 
nebaví, či co za příležitosti jsou 
kolem vás, vám pomůže lépe zjistit, 
kterým směrem se vydat.

Užijte si to!



Shrnutí



“Nauč se pracovat s sebou a s ostatními”

Jak se chovat na job interview?

Co tam chtít ukázat?

Jaké mám možnosti, kam jít?

Do čeho jít a do čeho nejít?

Kolik peněz chtít?

O co se mohu opřít?

Jak se v tom mohu udržet?

Nebojte se zkoušet věci

Týmové projekty

Erasmus

Jaké role jsou v IT týmu?

K čemu tam ti ostatní lidé jsou?

Jakou roli byste mohli mít vy?

Jak přistupovat k ostatním?

Jak se domluvit s ostatními?

S kým tedy budu spolupracovat?

Hledejte zdroje mimo přednášky

Závěrečná práce

Začít u sebe

Co dělat při studiu?



Kdybyste se chtěli na něco dalšího zeptat:

LinkedIn: Tom Brukner

Twitter: @tom_brukner

Web: bug-free-team.com

Email: tomas.brukner@gmail.com


