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Zaměstnání

Vidět výsledky své prá-
ce, předejít vyhoření,
skloubit práci s rodi-
nou… Jsou různé důvo-
dy, proč lidémění kari-
éru. I když jde o jeden
z nejodvážnějších kro-
ků v profesní dráze,
málokdy litují.

Bohdana Jarošová
redaktorkaMF DNES

Ch
ce to změnu, lákají
teď nové posily fi-
remní billboardy.
Pracovní portály ne-
byly nikdy tak nacpa-

né volnými pozicemi a málokdo se
občas nezasní, jaké by to bylo jinde.
Třeba v úplně jiném oboru…
„Měnit obor je v pořádku, ale mu-

sím si také uvědomit, že to není za-
darmo. Budu se muset vše učit a
vlastně budu na úrovni absolventa.
Tedy učeň. Nic nevím, ale mám
nadšení. To je parádní, ale po čase
může jak mně, tak okolí dojít trpěli-
vost,“ říká HR konzultantka Dag-
mar Matějková.
S čím lidé nejvíce zápasí v prvních

měsících? „Obvykle nastanou po-
chybnosti, protože jsme si něco
vysnili, ale realita je jiná. Často vše
déle trvá a více stojí. Jak peněz, úsi-
lí, učení se. Nemohu někam přijít a
očekávat, že mě tam nadšeně bu-
dou vítat a budou vděční za to, že
nic neumím a chci za to mnoho pe-
něz,“ poznamenává mentorka.
Zaměstnance nejčastěji láká vlast-

ní podnikání, chuť sám něco doká-
zat, využít své dovednosti a záro-
veň získat volnost, kterou na má-
lokterém pracovišti zažijí.
Co se týče oboru – nejvíce lidí sbí-

há od své původní profese k infor-
mačním technologiím. Prestižní-
mu, dobře placenému oboru, který
se rychle vyvíjí a nabízí množství va-
riabilních pozic. Svědčí o tom i plné
IT kurzy.

Příběh studentský
Počítače Jiřinu Kopsovou bavily už
na střední škole. Zůstala u nich i na
vysoké. „Studovala jsem zároveň
VŠE a matfyz. Jenže tam jsem tuhle
kombinaci dlouho nevydržela. Na
matfyzu jsme měli jeden předmět o
IT, zbytek byla matika. Dala jsem
proto přednost ekonomické škole,“
vypráví absolventka, která po škole
začala pracovat v administrativě.
Po rodičovské ale potřebovala zce-

la jiné pracovní podmínky. „Hleda-

la jsem práci s dobrou pracovní do-
bou, která půjde skloubit s výcho-
voumalých dětí. Zkoušela jsem to v
personálnímoddělení, ale tahle prá-
ce mě nebavila,“ říká Kopsová. Na-
opak ji přitahovalo povolání jejího
partnera – testera, a tak se přihlási-
la do rekvalifikačního kurzu Green
fox Academy. „Na novém místě
mámmožnost školení, získávat cer-
tifikace a mohu se tak dále v oboru
rozvíjet. Navíc na aktuálním projek-
tu pracuji s kolegy z celého světa a
mám tak možnost poznávat zajíma-
vé lidi, přestože pracuji z domova.
To mi nyní stačí ke štěstí,“ říká no-
vopečená junior programátorka.

Příběh covidový
Stejný kurz v Green fox Academy
absolvoval i Jaroslav Pospíšil, na-
směroval ho tam ale jiný osud.
„U mě nastal zlom během pande-

mie koronaviru. Začal jsem naplno
pracovat z domova. Přestal jsem se
vídat s kolegy, mezi kterými jsem
měl mnoho přátel, a uvědomil jsem

si, že bych chtěl dělat něco, kde uvi-
dím hmatatelný výsledek své prá-
ce,“ říká muž, který se do svých 28
let živil jako finanční analytik. Své
sehrály i obavy, jak to s jeho mís-
tem bude dál. „Začalo mi být jasné,
žemoje a další podobné pozice pro-
jdou nějakou nevyhnutelnou reduk-
cí kvůli automatizaci. Čím víc jsem
o IT přemýšlel, tím víc se mi líbila
perspektiva do budoucna. Díky pro-
gramování bych se lépe uplatnil na

trhu práce. S tím jsem do rekvalifi-
kace šel,“ prozrazuje nyní už kvalifi-
kovaný programátor. „Rád bych se
profesně rozvíjel a učil. Jinak po-
pravdě moc neplánuji.“

Příběhmnoha kariér
Lubomír Husar je naopak ten, který
v kurzech vyučuje. Zakladatel
startupu LovelyData učí zájemce
strojové učení, Python, SQL, Power
BI nebo Tableau. Od píky ale začí-
nal několikrát.
„Dosud se mi povedlo projít mno-

ha rolemi i obory, které spolu vzá-
jemně nesouvisely. Hlavním důvo-
dem byla asi nejvíc moje zvědavost.
Nevnímám proto tyto změny jako
zlomy ve své kariéře, ale jako po-
stupné hledání a objevování,“ říká
mladý muž. Nejvíce času strávil ale
v IT, na projektech, které souvisely
s daty. „Do tohoto oborumě přived-
la spíš šťastná náhoda než nějaké vě-
domé směřování. Brzy jsem zjistil,
že je to něco, co mě baví a co mi i
jde. Díky tomu jsem se pak dostal

na různé projekty po celé Evropě a
měl možnost poznat spoustu zají-
mavých lidí,“ vysvětluje Husar.

Příběh vědecký
Čím později si člověk rozmýšlí změ-
nu kariéry, tím hůře se od původní
profese odpoutává. Třeba od milo-
vané vědy... „Mé rozhodnutí k zá-
sadní změně práce se rodilo poměr-
ně těžce a bolestně. Třináct let jsem
se věnoval vědě a výzkumu. Vědec-
ká práce byla fascinující a naprosto
mě pohltila. Na straně druhé ale ne-
byla moc výdělečná a já jsem potře-
boval zabezpečit rodinu,“ vypráví
Ivan Svoboda, bývalý pracovník
Ústavu organické chemie a bioche-
mie Akademie věd v ČR.
Odejít do zahraničí jako mnoho z

jeho kolegů nechtěl, a tak se rozho-
dl ve dvaatřiceti letech o přechod
do komerční sféry. „Hned na první
dobrou jsem si vybral obor IT, kte-
rý v té době raketově startoval. Mi-
mochodem semi hodily i zkušenos-
ti s počítačovými technologiemi,
které se tehdy ve vědeckých ústa-
vech již využívaly s výrazným před-
stihem. Změně mé profese nahrála
i náhoda, kdy můj kamarád z IT
oboru hledal nové posily s otevře-
nou myslí,“ usmívá se Svoboda.
Nyní pracuje už pětadvacet let v

oboru kybernetické bezpečnosti,
poslední léta ve společnosti Anect.
„A musím říct, že se dodnes nenu-
dím. Na jednu stranu to znamená,
že se neustále objevují nová a nová
rizika. Na druhou stranu to je právě
to, co semi líbí a v čem semi částeč-
ně hodí i vědecká průprava: neustá-
le musím zkoumat něco nového. A
s nadsázkoumohu říci, že pořád dě-
lám něco obdobného. Dříve jsem
bojoval proti biologickým virům a
nemocem, dnes vedu ‚boj‘ s počíta-
čovými viry a hackery,“ říká Ivan
Svoboda.

U ž od předškolního věku jsem
měla sen stát se veterinářkou.
Hltala jsem Herriota, později

pak biologii a chemii, jezdila jsem
na stáže ke svému strýci a velkému
vzoru do Spojených států… Prostě
šla vytrvale za svým cílem. Promo-
ce byla velká sláva.
Zvrat přišel, když jsem o sedm let

později před koncem rodičovské
zjistila, že jsem podruhé těhotná.
Zaplavilamě nesmírná úleva, že ne-
musím zpět do veterinární ordina-
ce, která mi nijak nechyběla. A čer-
vík v hlavě začal hlodat…
V té době jsem začala pomáhat v

Montessori herně. Tam jsem si po-
prvé uvědomila kontrast mezi zví-
davostí a radostí z učení u předškol-
ních dětí a rostoucím odporem ke
škole u většiny školáků. A napadlo
mě: mohu udělat něco pro to, aby
to (nejen) moje děti měly jinak?
Pár přátel mě nadchlo pro svou

vizi založit křesťanskou školu inspi-
rovanou knihami F. Tichého. Záro-
veň mi doporučili program Učitel
naživo, kde bych si mohla dodělat
pedagogickéminimum a získat pra-
xi. Po ročním váhání jsem si podala
přihlášku. Velmi mě povzbudilo,
když jsem u přijímacích zkoušek
bylamezi žáky ve svém živlu a cítila
jsem, žemámdětem co nabídnout.
Po přijetí jsem stála před posled-

ním zásadním rozhodnutím: Pone-
chám si částečný úvazek v původ-
ním povolání, do kterého už bylo
investováno tolik? Nebo se chci na-
plno věnovat neprobádané cestě?
Rozhodlo srdce a podpora přátel

a manžela. A tak jsem dala výpověď
na klinice a naplno se vrhla nejen
do Učitele naživo, ale i do zakládají-
cího týmu nově se rodící Školy Ce-
lým srdcem. Školy, která toto září
otevřela své brány prvním studen-
tům a mezi jejíž učitele teď patřím.
—MVDr. Štěpánka Urbánková

Z veterinární
ordinace
ke školní tabuli

Změnili kariéru a jdou dál...

Více než 100 000 nemovitostí na

www.reality.idnes.cz

Sníte
o lepším
bydlení?

„Dříve jsem bojoval
proti biologickým
virům a nemocem,
dnes vedu boj
s počítačovými viry
a hackery.“
Ivan Svoboda, Anect

INZERCE

Seriál Cesta ke kariéře

30. 9. Do výšky,či na horizont?
7. 10. Korporát versus malá firma
14. 10. Jak vymyslet vlastní kariéru
21. 10. Lidé, kteří kariéru změnili

Řemesla, výroba

Více na www.jobdnes.cz

CNCČKAŘ JIHLAVA (28-35.000 Kč)

OBRÁBĚČ KOVŮ - 1 SMĚNA (25.000-30.000 Kč)

MISTR VE VÝROBĚ (35 - 45.000 Kč)

NÁSTROJAŘ (až 45.000 Kč)

NÁSTROJAŘ - VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY (28-35.000 Kč)

IT - správa systémů a služby

Více na www.jobdnes.cz

IT SUPPORT1ST LEVEL (40-50.000 Kč)

TECHNICKÝ EXPERT

TECHNICKÝ EXPERT

* GRAFIK/ČKA - MARKETING

*technik software a výpočetní techniky se znalostí databází

Administrativa

Více na www.jobdnes.cz

ASISTENT/KA TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

*Administrativní pracovník, obchodní zástupce v oblasti prodeje bytových koberců

Obchodní zástupce

Operátor/ka call centra

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/ FAKTURANT - KA

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Více na www.jobdnes.cz

Osobní bankéř/ka - Pelhřimov

OSOBNÍ BANKÉŘ | BEZ PRAXE | AŽ 40.000 Kč

FINANČNÍ KONTROLOR/KA | JIHLAVA

EKONOM/KA ZÁVODU | AŽ 65.000 KČ

Obchodní poradce
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