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PROČ VZNIKLA
TATO KNIHA

NÁŠ PŘÍBĚH
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Protože chceme dát světu vědět,
kdo jsme, v co věříme, o co
usilujeme, a představit vám
naši skvělou firmu a firemní
kulturu skrze příběhy každého
jednoho MoroSystémáka.
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PROČ VZNIKLA TATO KNIHA
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Dlouho jsme se ptali sami sebe, jak můžeme oslovit
nové kolegy a zákazníky. Co jedinečného jim můžeme
nabídnout? Odpověď je jednoduchá. Naše přátelství,
lidský přístup, vzájemnou toleranci a respekt, které
jsou nedílnou součástí naší firemní kultury, jejíž manifest právě držíte v ruce. Pro nás je tato kniha manifestem MoroSystémáctví, ke kterému se hrdě hlásíme.
Každého MoroSystémáka jsme požádali o příspěvek
do této knihy, protože jsme přesvědčeni o tom, že
právě skrze naše autentické příspěvky dokážeme nejlépe vyjádřit charakter naší firemní kultury. Jsme přesvědčeni, že po přečtení této knihy budete naprosto
přesně vědět, co od nás můžete čekat. Rozhodnutí,
zda chcete být součástí našeho týmu nebo jestli nám
svěříte realizaci svého projektu, je jenom na vás.
Nahlédněte do nitra naší firmy!
Přejeme vám zajímavé čtení.
Tomáš a Standa

14
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MoroSystems jsme založili na podzim
roku 2006 jako reakci na zvýšenou
poptávku po našich službách. Od
začátku budujeme firmu založenou
na lidech a jejich schopnostech.
Vytváříme prostředí, které podněcuje
spolupráci a otevřenou diskuzi.
Smlouvy podepisujeme podáním ruky
a sliby plníme nejen o Vánocích.

16

NÁŠ PŘÍBĚH

17

První zkušenosti jsme začali sbírat v roce 2004.
V tomto roce jsme poskytovali služby pod značkou
JavaWeb.biz. Tehdy jsme ještě chodili do školy a podařilo se nám skvěle skloubit teorii a praxi. Poznatky
získané ze školy a samostudia, které pro nás bylo
a stále ještě je přirozeným způsobem získávání nových informací, jsme ihned aplikovali v praxi. V noci
jsme studovali a ve dne pracovali, abychom splnili
závazky dané našim zákazníkům. Bylo to období formování našich hodnot, na nichž je společnost postavena dodnes.
Od začátku nám bylo jasné, že dělat webovky nebude to pravé. Bavily nás informační systémy
s pokročilou logikou a perfektně vyladěným uživatelským rozhraním. Vsadili jsme proto na platformu
Java/JEE, která je podle nás nejvhodnější platformou pro tvorbu podnikových informačních systémů, webových aplikací a portálů. Nebáli jsme se experimentovat a zkoušet cutting-edge technologie.
Ty, které se nám osvědčily, jsme si perfektně osvojili
a využili je ve svých projektech. Všechna naše řeše-

18
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ní jsou mistrovská díla postavená na těch nejlepších

a plníme to, co klientům slíbíme, jako když jsme začí-

technologiích na trhu.

nali. Že máme kolem sebe partu špičkových a talentovaných kolegů, kteří věří, že to, co dělají, má smysl.

Rok od roku jsme rostli a získávali zkušenosti. Když

Nejen pro nás, jako pro firmu, nejen pro spokojené-

jsme něco slíbili, splnili jsme to. Když jsme uděla-

ho zákazníka, ale i pro ně samotné. A na tom všem

li chybu, poučili jsme se z ní. Vztahy se zákazníky

chceme dále stavět.

i kolegy jsme vždy stavěli na důvěře a loajalitě. Nikdy
bychom nedodali službu, o níž bychom si mysleli, že

Dnes víme, kam směřujeme. Máme ambice půso-

není pro našeho klienta ta nejlepší.

bit na globálním trhu. Svou budoucnost stavíme na
vášni pro vývoj softwaru a dovednosti stavět super

Od roku 2010 pomáháme našim zákazníkům zlepšo-

týmy, které jsou základem našeho úspěchu. Nemá-

vat spolupráci a komunikaci pomocí implementace

me křišťálovou kouli a do budoucnosti nevidíme.

Atlassian nástrojů. Sami je ve firmě intenzivně vyu-

Máme však velké sny a odhodlání je naplnit. A z toho

žíváme. Přestože máme kanceláře ve čtyřech měs-

nikdy neuhneme.

tech a řadu kolegů na home office, umožňují nám
tyto nástroje efektivní komunikaci a spolupráci.
V roce 2016 jsme oslavili desáté výročí od založení
firmy. Bylo nás 120. Uvědomili jsme si, že už nejsme
malou firmičkou. Řekli jsme si, že máme perfektní
znalosti, zkušenosti a historii, na kterou můžeme být
hrdí. Že stále pracujeme s nasazením a entuziasmem

20
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NAŠE POSLÁNÍ
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Věříme, že lidé jsou schopni
dosahovat mimořádných výsledků
zejména tehdy, když spolupracují.
Proto u nás vytváříme prostředí, které
spolupráci podněcuje.

22

POKROK SKRZE
SPOLUPRÁCI

Jsme přesvědčeni o tom, že technologie, umění
a věda vznikají nejlépe v kooperativním prostředí.
Lidé se rodí s odlišným nadáním, různou inteligencí
a schopnostmi, ale pouze v nesobeckých společenstvích dokážou tyto své talenty rozvinout k dokonalosti.
Spojujeme nejtalentovanější a nejschopnější jednotlivce v oblasti informačních technologií do jednoho funkčního celku. Jeho smyslem je přinášet
svou odbornost jiným a pomáhat jim lépe naplňovat
jejich potenciál.

NAŠE POSLÁNÍ
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„The most powerful force
ever known on this planet
is human cooperation —
a force for construction
and destruction.”
JONATHAN HAIDT
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MISTROVSTVÍ DÍKY
ZNALOSTEM

Při naší práci v první řadě dbáme na vysokou úroveň
znalostí. Cíleně si vybíráme technologie, které dokonale ovládneme, nesnažíme se znát vše. Díky otevřenosti k pozitivní i negativní zpětné vazbě vytváříme prostředí, ve kterém lidé rychle odhalují chyby
a efektivněji se posouvají.
Svým přístupem řešíme nedostatek vědomostí
v oblasti návrhu a realizace softwarových řešení
na straně klientů. Díky rozsáhlé znalostní bázi se
nám daří lépe zvládat projekty a nalézat vyhovující
postupy.

NAŠE POSLÁNÍ
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„If knowledge can create
problems, it is not through
ignorance that we can
solve them.“
ISAAC ASIMOV
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OVLÁDÁME
INFORMACE

Lidstvo za posledních 200 let nejvíce posunul masivní rozvoj průmyslu a technických oborů. K tomu
bylo zapotřebí rychlé ovládnutí informací vedoucí
k vyšší vzdělanosti, větší efektivitě práce a ke snížení počtu válečných konfliktů. K neustálému pokroku
přispíváme vytvářením snadného přístupu k informačním technologiím.
Proto se zabýváme jak prací na softwarových pro-

NAŠE POSLÁNÍ
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„As technology
accumulates and people
in more parts of the planet
become interdependent,
the hatred between them
tends to decrease, for the
simple reason that you
can‘t kill someone and
trade with him too.”

jektech jiných firem, tak vývojem vlastního softwaru.
Na základě odborných konzultací dokážeme vždy
navrhnout řešení, které je jednoduché, přehledné
a funkční.

STEVEN PINKER
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NAŠE
HODNOTY

NÁŠ PŘÍBĚH
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Hodnoty jsou to nejdůležitější, na čem
stavíme způsob spolupráce uvnitř
firmy i se zákazníky. Naše hodnoty
jsou tím, co nás spojuje a udává směr
v každodenní práci.
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NAŠE HODNOTY
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PRACUJEME NA SOBĚ
NIC NÁS NEZASTAVÍ

DRŽÍME SLOVO
VŽDY A ZA KAŽDOU CENU

Máme talent, nasazení, vytrvalost a vůli. Dokážeme

Co slíbíme, to splníme. Naše slovo je víc než smlou-

úspěšně dokončit každý projekt. Přemýšlíme o tom,

va. Nikdy se nespokojíme s poloviční kvalitou a ne-

co děláme. Jsme schopni věci domyslet. Máme tou-

dokončenou prací. Zakázky dodáváme v dohodnuté

hu excelovat. Neustále na sobě pracujeme. Nebojí-

kvalitě. Vždy usilujeme o maximum. Když něco nejde

me se výzev. Naučíme se, co je třeba. Vždy hledáme

podle plánu, ihned komunikujeme. Jsme otevření.

řešení, ne výmluvy. Naším vzorem je Rocky Balboa.

Hrajeme fér.

Nevzdáme se. Nikdy.

32
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HRAJEME JAKO TÝM. JEDEN
ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA
JEDNOHO

ZMĚNY VNÍMÁME JAKO
PŘÍLEŽITOSTI, NIKOLI JAKO
PŘEKÁŽKY

To, co děláme, je více než práce. Je to náš život, naše

Život je neustálá a nikdy nekončící změna. Pro nás to

poslání. Očekáváme od sebe nadšení a zápal. Jsme

znamená nekonečně mnoho příležitostí pro zlepše-

kolegové i kamarádi. Záleží nám na sobě. Vzájemně

ní jednotlivců, našich produktů, služeb i firmy a její-

si pomáháme a můžeme se na sebe spolehnout.

ho okolí. U nás má každý příležitost být iniciátorem

Jsme schopni převzít zodpovědnost nejen za svou

změny. Je na každém z nás, jaké úlohy se zhostí.

práci, ale i za práci celého týmu. Táhneme za jeden
provaz. Společně sdílíme úspěchy i neúspěchy, pracujeme a bavíme se. V práci i mimo ni.
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DŮVĚRA A LOAJALITA JE PRO
NÁS ZÁKLAD PEVNÉHO
VZTAHU

NAŠE HODNOTY
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VYTVÁŘÍME PROSTŘEDÍ
ZALOŽENÉ NA LIDECH

Spolupráci stavíme na lidech a jejich schopnosDůvěra a loajalita pro nás nejsou ničím nadbyteč-

tech, nikoli na pravidlech a procesech. Budujeme

ným. Jsou základními stavebními kameny našeho

přátelské prostředí založené na lidském přístupu,

vztahu s klienty i kolegy a principem, jak o vztazích

vzájemné toleranci a respektu, ve kterém se do-

přemýšlíme. Neustále pracujeme na rozvoji vzá-

hody podepisují podáním ruky a sliby se plní nejen

jemných vztahů. Nehledáme krátkodobá vítězství.

o Vánocích. Podporujeme týmovost a respektuje-

Usilujeme o dlouhodobé vyrovnané vztahy s kolegy

me individualitu. Vždy hledáme cesty k „ano“ a do-

i klienty.

kážeme se na všem dohodnout. Chováme se tak
k sobě navzájem i k našim partnerům a klientům.
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rád spolupracuji
s ostatními

kapitola pátá

KOMU SE U NÁS
BUDE DAŘIT

mám otevřenou
hlavu novým
nápadům

umím si říct
o zpětnou vazbu

přemýšlím nad
tím, co dělám

držím své slovo

vždy se snažím
najít řešení

Odmítáme pracovat s arogantním sólistou, ředitelem zeměkoule nebo neloajálním člověkem s patentem na rozum,
který na všem hledá chyby. Člověk, který nehraje fér a chce vyhrávat na úkor ostatních, nemá u nás ve firmě místo.

38

kapitola šestá

CO U NÁS
NAJDEŠ

NÁŠ PŘÍBĚH
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Práce v týmu plném skvělých kluků
a holek je u nás doplněna zajímavými
projekty, přátelskou pracovní
atmosférou a svobodou. Rádi společně
trávíme čas v práci i mimo ni.
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SVOBODU
A ZODPOVĚDNOST

CO U NÁS NAJDEŠ
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SKVĚLOU ATMOSFÉRU, FAJN
LIDI A OTEVŘENÝ PARTNERSKÝ
PŘÍSTUP

Dva klíčové principy, na kterých je naše firma postavena. Cest k naplnění cílů je mnoho. U nás ti nebu-

Nejsme jen kolegové, jsme i kamarádi. Čas spolu ne-

deme diktovat, kterou z nich se máš vydat. Pokud se

trávíme pouze v práci, ale rádi si spolu zajdeme na

rozhodneš jít vlastní cestou, můžeš. Nesvážeme tě

pivko nebo podnikneme nějakou akci.

nesmyslnými nařízeními a pravidly. Je jen na tobě,
co dokážeš a jak rychle se prosadíš. Rádi tě podpoříme. Společně tvoříme tým a víme, že se na sebe
můžeme spolehnout i obrátit s prosbou o pomoc
nebo radu.

42

NEFORMÁLNÍ PŘÁTELSKÉ
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

CO U NÁS NAJDEŠ
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RŮZNORODÉ PROJEKTY

Každý projekt, na kterém pracujeme, je jiný. Různá
Nejsme korporát a neholdujeme byrokracii. Firmu

zadání, postupy, technologie. Našimi klienty jsou

stavíme na lidech a jejich schopnostech. Změny

české i mezinárodní firmy, pro které děláme zajíma-

a rozhodnutí děláme do druhého dne. K práci získáš

vou a smysluplnou práci. Abychom ze sebe dostali

vše, co budeš potřebovat. Pracujeme s moderními

to nejlepší, neustále na sobě pracujeme. Toužíme po

nástroji ve vyladěném vývojovém prostředí. Pre-

tom učit se nové věci, nebojíme se výzev a změny

feruješ Dell, nebo Mac? Linux, Windows, nebo Mac

jsou náš každodenní chleba.

OS? Vyber si to, co ti nejvíce vyhovuje.
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CO U NÁS NAJDEŠ
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MNOHO RITUÁLŮ

VÁŠEŇ PRO TECHNOLOGIE

Společně slavíme každé narozeniny a navzájem se

Jsme experti na Javu a JavaScript. Interaktivní

vzděláváme v rámci MoroSnídaní. Účastníme se

webové aplikace píšeme v Reactu. Aplikační logiku

fotbalových, volejbalových i squashových turna-

tvoříme ve Springu. Mezi naše další oblíbené tech-

jů, běháme pro Světlušku… Díky MoroKilometrům

nologie patří Angular, Hibernate, Liferay, Atlassian,

měříme, kolik jsme toho všichni za celý rok uběhli,

Docker a cloud od AWS. Neváháme se naučit a za-

uplavali nebo ujeli na kole či in-linech. Pravidelně

čít používat technologie nové. Za poslední rok jsme

pořádáme MoroTýmování. A to není ani zdaleka vše.

tak do praxe uvedli například Kubernetes. Technologie nás prostě baví.
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UČÍME SEBE
I OSTATNÍ

NÁŠ PŘÍBĚH
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Věříme, že rozvoj našeho potenciálu
jde ruku v ruce s rozvojem našich
znalostí a dovedností. A proto
vzdělávání věnujeme velkou
pozornost. Máme prostor na
samostudium, školíme se, jezdíme
na mezinárodní konference a sdílíme
nové znalosti napříč firmou.
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UČÍME SEBE I OSTATNÍ
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KNOWLEDGE LEADS

MOROHACKATHONY

Skupina Knowledge Leads se schází s cílem zkvalit-

Na MoroHackathonech se učíme novým postupům

nění vývojových postupů a navržení řešení k projek-

a navzájem se inspirujeme. Pravidelně sbíráme té-

tovým výzvám. Součástí jsou zkušení solution archi-

mata a nápady, které pak společně realizujeme:

tekti, kteří se pak podílí na tvorbě interních školení

www.morosystems.cz/morohackathon.

pro ostatní.

MOROSNÍDANĚ

BLOG

MoroSnídaně jsou setkání, kde sdílíme znalosti na-

Znalosti z vývoje i zážitky z konferencí sdílíme se

čerpané na projektech, konferencích a školeních

světem na blogu www.vsadnajavu.cz.

napříč celým týmem:
www.morosystems.cz/konference.
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PRAHA

kapitola osmá

NAŠE
KANCELÁŘE

HRADEC
KRÁLOVÉ

BRNO

BRATISLAVA

52

BRNO
Z našich brněnských kanceláří máme výhled přímo
do Tyršových sadů. V létě si tak rádi dáme piknik
v parku nebo něco společně ugrilujeme. V naší největší zasedačce si občas uděláme letní kino nebo
cestovatelský večer. Na oběd máme nejraději indickou tikka masala, vietnamské pho bo nebo českou
klasiku. Baví nás jezdit do práce na kole, společně
běhat pro Světlušku, hrát badminton nebo deskovky, sjíždět cyklotraily a v zimě lyžovat. Hrajeme si
rádi, to k nám prostě patří.

NAŠE KANCELÁŘE

2009

58
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HRADEC KRÁLOVÉ
V Hradci sedíme v menších kancelářích po jednotlivých týmech. To nám poskytuje klid na práci
a možnost se plně soustředit. Když se chceme
potkat, dáme si sraz u kávovaru nebo si jdeme zahrát šipky, fotbálek nebo hry na Xboxu. Čas spolu
trávíme i mimo práci. Přes týden hrajeme squash
a badminton. Do roka pak máme několik tradičních
akcí. Na podzim jezdíme na teambuilding do Zlíčka,
zajdeme si na svatomartinskou husu nebo běháme
hradecký půlmaraton. V létě chodíme na Náplavku
na pivo nebo grilujeme v parku. Kanceláře máme
v centru, tak je to všude kousek.
Jací jsme, se nejlíp dozvíš ve videu, které jsme
společně režírovali:
www.morosystems.cz/videohradeckralove.

NAŠE KANCELÁŘE

2011

40
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BRATISLAVA
Do práce rádi jezdíme na kole. Den startujeme společně s kávičkou nebo snídaní v ruce. Vždy se najde
někdo, kdo si ji dá také a potěší ostatní dobrým vtipem. Přesně tak, jak to máme rádi. Na rovinu a politicky nekorektně. Zdálo se nám, že jsme málo hluční,
a proto jsme si do práce donesli kytary. Naším zvykem je si po dobrém obědě společně zabrnkat. Jsme
nerdi, co se rádi baví. Někteří jsou rádi v Tatrách na
lyžích, jiní zase ve vodě na Zlatých pískách. Spolu
a naplno.
Natočili jsme video, které o nás poví více než tisíc
slov: www.morosystems.cz/videobratislava.

NAŠE KANCELÁŘE

2012

17
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PRAHA
Většina z nás v Praze pracuje přímo u zákazníků.
Rádi se společně potkáváme v našem mezonetovém bytě v Karlíně přetvořeném na útulné kanceláře
s parádním výhledem. Máme dostatek klidu na práci
a prostor pro zábavu. Baví nás jídlo a sport. Na naší
terase v létě často grilujeme a jednou za čas soutěžíme o titul Gril Mastera. Náš kolega Pavel nás pravidelně zásobuje pochoutkami z domácí kuchyně
a pivem, které sám vaří. Běháme pro Světlušku, pořádáme turnaje ve volejbale a nohejbale.

NAŠE KANCELÁŘE
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kapitola devátá

NAŠE
PŘÍBĚHY

NÁŠ PŘÍBĚH
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O tom, jací jsme, nejlépe
vypovídají naše příběhy.
Tohle jsou ony. Do puntíku.
Bez cenzury.
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NAŠE PŘÍBĚHY

MICHAELA
Recruiter v Brně

1/2 roku s námi
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CORD

PAVEL

Support Analyst v Praze

ONDŘEJ

Junior Developer v Brně

3 roky s námi

Developer v Praze

1/2 roku s námi

3 roky s námi

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

„MoroSystems? No to je super firmička a teď hledají recrui-

The most important thing for me about MoroSystems is our

Návštěva MoroSystems byla láskou na první pohled. Prostře-

Přátelská atmosféra a férové jednání.

tera!“ Zaznělo od kamarádky. Následovala odpověď na

honesty, and drive to be the best at what we do. It‘s fantastic

dí i lidé na mě působili velmi přátelsky a mě až udivilo, že právě

přátelsky napsaný inzerát, první setkání jako povídání

to have a company culture that is built for and around the fan-

já bych se mohl stát součástí týmu. Dalším benefitem pro mě

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

u kafe s kamarády. Otevřenost, důraz hlavně na to, abychom

tastic, talented people that work here.

byla poloha pobočky a věkový průměr případných kolegů.

Zapojení do vývoje nového produktu a nové patro brněnských

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

The thing that gave me the most gratitude in the last year, was

Překvapil mě zaměstnanecký komfort. Pokud je vůbec toto

Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

being able to spend 2 months on a business trip in San Jose,

označení správné – vztah lidí je tu totiž mnohem osobnější

V MoroSystems jsem si nejdřív připadala jako v jiném světě.

California. This was an amazing opportunity for myself and for

než slovo „zaměstnanec“ skýtá. Jde o moji první větší pra-

Kde se nejdřív každý zeptá, jestli si někdo nedá taky kafe,

the project I work on. I was able to use some of my specific

covní zkušenost, očekával jsem málo, dostal mnoho – ať už

než si ho uvaří? Kde mají všichni včetně majitelů otevřené

skills, and have the opportunity to grow, get to know a new pla-

mám na mysli vybavení pobočky, pracovní flexibilitu či mož-

kalendáře? Kde se zpětná vazba dává systematicky a prů-

ce, and of course travel a bit.

nost vyjádření svých myšlenek v oblastech osobních i tech-

kanceláří (nemusím pracovat na stojáka, když už přijedu na ná-

si rozuměli, žádné zkoušení... A nabídka do druhého dne.
To byly moje první dojmy. A ty další už byly jen a jen lepší.

běžně, ne až dojde k problému? Kde běžně jdete na oběd se
zakladatelem firmy, jako s každým jiným členem týmu, a zároveň se ho můžete na cokoli zeptat u kafe? Kde svou práci
každý dělá rád a těší se do ní? No, tady ano :-).

nologických.

vštěvu).
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NAŠE PŘÍBĚHY

ARTEM

65

ZDENĚK

Business Developer v Praze

MATĚJ

Developer v Brně

1/2 roku s námi

Developer v Brně

1 rok s námi

1/2 roku s námi

TEREZA

Junior Tester v Brně
1 rok s námi

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Hned při prvním pohovoru mě zaujala velká otevřenost

Dobrý kolektiv, atraktivní práce, vztahy.

Super kolektív, ľudí z Mora som poznal už predtým, takže asi

Smích je sportem duše a my jsme v Moru velcí sportovci.

a pocit vítanosti. Z lidí, se kterými jsem již na pohovo-

hlavne preto.

ru přišel do styku, bylo cítit nadšení pro svou práci. Po

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

několika zkušenostech v korporátním prostředí bylo

Moroakce.

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

Dlouhý seznam... Ale konstantní pocit štěstí mívám, když má

toto velmi vítané a dalo mi to víru, že zde mi dají možnost

Množstvo zaujímavých projektov, predtým som myslel, že

někdo z kolegů narozeniny a přinese něco dobrýho k jídlu :-).

být sám sebou a zároveň mi pomůžou dál se rozvíjet.

sa v More robí len eBay a Atlassian vývoj. O eSF, na ktorom
momentálne pracujem, som napríklad predtým ani nevedel.

Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?
Týkání hned při prvním pohovoru :-). Člověk se jde ucházet
o místo a hned je k němu přistupováno jako k sobě rovnému,
a ne jako k cizákovi, který se teprve musí osvědčit.
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NAŠE PŘÍBĚHY

RICHARD

Consultant v Praze
1/2 roku s námi

DANIEL

Support Analyst v Praze
3 roky s námi
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ADAM

PAVOL

Junior Developer v Brně

Delivery Manager v Bratislavě

1/2 roku s námi

5 let s námi

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Kombinace pohovoru na pobočce v Hradci, golfového hřiš-

Neformální pracovní atmosféra v kolektivu super lidí, kde je

Zaujal ma prístup firmy k novým uchádzačom pozitívne sa

Pre mňa je najdôležitejšia skvelá parta ľudí. Kámoši, ktorý ro-

tě poblíž a záminky, proč nechat manželku napospas našim

vždy možnost učit se novým a zajímavým věcem.

odlišujúci od prístupov iných firiem, ktoré som mal doteraz

bia v kancli super atmošku, vďaka tomu rád chodím do práce

možnosť poznať. Ďalej samozrejme pracovná ponuka, dob-

:-). Keď už som tam, cítim tú pohodu, tak ma baví zlepšovať

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

rá lokalita brnenských kancelárií a tiež príjemné prostredie,

veci, čo robím.

Nevím, kdo to vymyslel, ale experimentální obědové středy.

ktoré ponúkajú spoločne s výhľadom do parku.

dvěma dětem.
Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Po prvních pěti dnech mě příjemně překvapilo, že mě nic nepříjemně nepřekvapilo.

Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

Je veľa vecí, čo mi urobili radosť. Ak by som vybral jednu,

Hneď v úvode ma prekvapil prístup k uchádzačom, kedy

tak napríklad 2. ročník našej vlastnej konferencie. Nebol som

som mal najskôr firmu osobne poznať a dostal som exkurziu

si istý, či niečo také má zmysel a či sa prvý ročník pozdával

po brnenských kanceláriach, čo hodnotím veľmi pozitívne.

ostatným až tak, že by chceli kanceláriu druhýkrát premeniť na
konferenčnú sálu. Po krátkom prieskume ma odpovede typu
„Jasné, ideme do toho!“ veľmi príjemne nakopli. Výsledok mi
spravil ešte väčšiu radosť ako 1. ročník, bolo to super! Som za
to veľmi vďačný všetkým, ktorý priložili ruku k dielu.
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NAŠE PŘÍBĚHY

KAREL

Tester v Brně
1/2 roku s námi

MARTIN

Senior Developer v Bratislavě
10 let s námi
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JIŘÍ

Solution Architect v Hradci Králové
7 let s námi

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

squashi, badmintonu, grilování, zápolení na fotbalovém turnaji,

Hlavně na základě pozitivních recenzí od známých, kteří měli

Kolektív, zaujímave projekty, zaujímave technológie, firemná

Těžko se to popisuje, aniž by člověk použil většinu klišé z ná-

střelba na biatlonové i opravdové střelnici, promítání cestova-

s MoroSystems zkušenosti.

kultúra. Keby nebolo týchto aspektov, tak by bolo ťažké zotrvať

borových inzerátů. Ale opravdu jde hlavně o lidský přístup

telských fotek... No prostě se něco takového najde snad každý

10 rokov na jednom mieste.

a pohodu v práci. Fungujeme tu všichni jako parta kamarádů

týden a nelze vybrat jednu věc.

Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

(a kdo ne, tak u nás dlouho nevydrží), která spolu tráví čas i mimo

Neobjevilo se nic, co bych nečekal, protože jsem si před ná-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

práci. Díky tomu se dá i s kýmkoliv na čemkoliv dohodnout

stupem zjistil spoustu informací o Moro. Věděl jsem, že je

Vždy mi urobí radosť, keď vidím, ako sa darí projektu v pro-

a všichni jsou ochotni poradit s pracovními problémy i s náku-

tu kladen velký důraz na sdílení informací, společné firemní

dukčnom prostredí. Radosť je o to väčšia, ak sa jedná o veľký

pem pohorek, kočárku nebo whisky. Bez toho bych tu určitě

hodnoty, ale i přesto mě ta intenzita překvapila (v pozitivním

celoplošny projekt, na ktorom sme dlho pracovali. Taktiež

tak dlouho nevydržel (ani kdyby práce byla sebevíc zajímavá).

smyslu).

mám rád naše spoločné seánsy, kde sa všetci stretneme.
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Dlouho jsem přemýšlel, ale jednu věc asi prostě vybrat nedokážu. Není to proto, že bych nezažíval radost, ale těch věcí
je tolik, že se těžko hledá něco, co by tak vyčnívalo. Je to nespočet úspěchů na projektech (nově vymyšlených věcí i „uhašených požárů“) i plno zážitků na mimopracovních setkáních
všeho druhu – kydání hnoje na vánočním večírku, zápasy ve
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NAŠE PŘÍBĚHY

JAKUB

Senior Developer v Praze
1/2 roku s námi

JAN

Developer v Hradci Králové
4 roky s námi
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KVĚTKA

Marketing Manager v Brně
1/2 roku s námi

TOMÁŠ

Developer v Brně
3 roky s námi

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

U mě rozhodl pracovní pohovor, na kterém byl Radek s Pav-

Kultura, lidi, práce, finanční ohodnocení.

MoroSystems si vlastně vybrali mě :-). Oslovení od Bibiany

Nikdo na mě neřve. Nemám rád, když na mě někdo řve.

lem. Působili na mě jako pohodoví chlapíci a bylo zdřejmé, že

na LinkedInu bylo milé a upřímné, ale na setkání jsem šla bez

taková bude asi většina firmy, což se mi zatím potvrzuje. Dal-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

větších očekávání. Tenkrát mi můj budoucí šéf Jirka řekl:

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

ší věcí je, že mi MoroSysems vyšlo vstříc ve všem, co jsem

Služebka do Texasu.

„Jsem tu tři roky a ještě se mi nestalo, že bych se do práce

Po dvou letech konečně přišli na to, že neumím programovat;

netěšil.“ Věta, u které by si většina lidí klepala na čelo. Když

tak ze mě udělali vedoucího vývojového týmu.

si zatím navymýšlel.

jsem viděla atmosféru v kanceláři, pochopila jsem, že to myCo tě v MoroSystems překvapilo a proč?

slí vážně. V MoroSystems to vypadalo, že je opravdu něco

To, že si v práci konečně nepřipadám jako ufon mezi lidmi.

jinak. Na druhém setkání se zbytkem týmu jsem si řekla, že
chci zůstat. A bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí.
Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?
Ze začátku mě asi nejvíc překvapilo, jak otevřeně tu každého nového člověka kmen MoroSystémáků přijme. Jak
všestranně talentovaní a schopní lidé tady pracují a jak se
navzájem podporují. Že pojem „svobodná firma“ a „společné hodnoty“ v MoroSystems nejsou prázdná slova.
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NAŠE PŘÍBĚHY

PAVLÍNA
Trainee v Brně

1/2 roku s námi

MARIANNA

Junior Tester v Brně
1 rok s námi
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MATĚJ

Sales Coordinator v Brně
1/2 roku s námi

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

prací bavit a chodit do ní rádi. V tu chvíli jsem si uvědomil, že to

MoroSystems som si vybrala, pretože ponúka presne to, čo

Nejdůležitější pro mně je to, že se mnou mí kolegové ochotně

V mé předchozí práci nebylo tak úplně zvykem chovat se ke

nechci jen zažít, ale chci toho být součástí.

som hľadala. Stáž v obore, ktorý ma zaujíma, nekorporátne

(!!!) sdílejí své vědomosti, schopnosti a zkušenosti a neexistu-

svým zaměstnancům tak, jak je tomu v Moro. Tehdy mi měla

prostredie, milých ľudí a krásne kancelárie s dobrou kávou

je pro ně „To nejde!“, maximálně tak občas „Hm, to zatím neu-

končit smlouva a kvůli nepříznivé situaci naší společnos-

Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

sú len bonus :-).

mím“, i když to většinou říkám já :-).

ti na trhu se personální oddělení rozhodlo mě informovat

Nejvíce asi to, že práce může být i zábava a že se mohu do prá-

o neprodloužení asi měsíc před jejím koncem. Začalo zběsilé

ce těšit. Že lidé tu nejsou jen kolegové, ale přátelé, se kterými

Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

hledání nové práce, rozesílání životopisů na všechny strany

se dá sdílet více než jen pracovní kalendář.

V dobrom ma prekvapil prístup vedenia – nečlenenie ľudí na

No, rok to ještě nebyl, musela jsem hodně zaokrouhlit nahoru...

a čekání na odpovědi. Všechny byly vesměs stejné – vyká-

nadriadených a podriadených, pravidelné zdieľanie úspe-

Nejvíc mě těší to, že se stále můžu učit a že i mám od koho.

ní, dotaz na očekávaný plat (aby se náhodou nenabídlo moc

chov i neúspechov a tykanie :-) a taktiež to, že sa do práce

a neztrácel se čas osobní schůzkou) a pak možná pozvání

vždy teším.

na pohovor. Jen jediný se úplně lišil – když mi Biba napsala,
jestli si můžeme tykat, že se to tak v Moro dělá, a jestli bych
nechtěl přijít na kávu nebo čaj. Už před naším prvním pohovorem jsem si projel webové stránky a dočetl se, že to, co
je Moro a jak to tu chodí, se nedá popsat – to se musí zažít.
Po dvou návštěvách v rámci pohovorů jsem viděl, jak jinak
to oproti ostatním firmám v Moro vypadá, že se lidé mohou
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NAŠE PŘÍBĚHY

EVA

Developer v Bratislavě
1/2 roku s námi
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LUKÁŠ

MARTIN

Senior Developer v Brně

Marketing Specialist v Brně

5 let s námi

1/2 roku s námi

JIŘÍ

HR Director v Brně
5 let s námi

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Zaujalo ma prezentacne video. Pohodova, rodinna atmos-

Přátelské prostředí, firemní kultura, zpětná vazba na mě a moji

Prvotní důvod byla asi nabízená pozice a pracovní náplň.

Nejdůležitější jsou pro mě lidé, se kterými pracuji. Je to parta,

fera a vsetky tie drobnosti ako moznost odlozit si bicykel,

práci, spousta podobně smýšlejících lidí, se kterými můžu trá-

Když jsem si četl náborový inzerát, věděl jsem, že je to přes-

se kterou trávím podstatnou část nejen pracovního, ale i vol-

dobra kava. Cela ta atmosfera, aka tu je. Uplne si pamatam,

vit svůj čas i mimo práci.

ně ta práce, kterou hledám. MoroSystems jsem si ale vybral

ného času a neumím si představit, že by to tak mohlo být, po-

především kvůli filozofii a přístupu. Zaujala mě firemní kultu-

kud bych s těmi lidmi neměl přátelský nebo kamarádský vztah.

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

ra, hodnoty, styl vedení a samozřejmě lidé v Moro. Jakmile

Co je možná důležitější ještě víc, jsou to lidé, kterým důvěřuji.

Práce na novém projektu, spousta hodin strávených u desko-

jsem pak na pohovoru dostal do ruky culture book, měl jsem

Při přemýšlení o své práci s lidmi kolem sebe zcela vynechá-

vek, možnost pracovat na EasyMindu.

jasno :-).

vám proměnné jako podraz, pomluvy, neupřímnost, politikaře-

ked som bola na pohovore a povedala som si – tak tu naozaj
chcem pracovat!
Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?
Co ma prekvapilo? Ze je tu naozaj vsetko tak super, ako slubuju na webe a na pohovore :-).

ní, křiváctví... A je to nesmírně osvobozující pocit, když víte, že
Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

tohle se vaší party prostě netýká.

Velmi mile mě překvapil celkový přístup k práci a novým
nápadům, jasná vize a dobře nastavené cíle firmy. Nemůžu

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

nezmínit super prostředí brněnských kanceláří a skvělý sys-

Spousta menších i větších věcí. Ale největší radost mi dělá

tém integrace, který pro mě byl připraven na míru hned první

sledovat to, jak se věci a lidé kolem mě mění.

den v práci.
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NAŠE PŘÍBĚHY

MATOUŠ

Junior Developer v Hradci Králové
1/2 roku s námi
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TOMÁŠ

LEON

Developer v Brně

Junior Developer v Hradci Králové

4 roky s námi

1/2 roku s námi

TOMÁŠ

Developer v Brně
3 roky s námi

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

MoroSystems je první firma, do které jsem po škole nastou-

Nejdůležitější jsou pro mne lidé ve firmě. To, že si vždy pomá-

Ptal jsem se ostatních studentů na různé akademie, kde

V poslední době asi to, že jsou tady lidi, se kterými se můžu

pil. Ještě jsem přesně nevěděl, co očekávat, ale už od prv-

hají, že se na ně člověk může spolehnout. Jsou aktivní a pořá-

bych si mohl vyzkoušet práci ve firmě, a Moro mi bylo dopo-

pobavit o tom, jaké mám v práci problémy a co mi vadí, a vím,

ní chvíle bylo jasné, že se MoroSystems liší a vyniká svým

dají spoustu super akcí.

ručeno, tak jsem to zkusil.

že mě poslouchají a budou moje problémy řešit.

rů pro mě byly také hodnoty, kterých se firma drží, a nadše-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

ní do práce, kterou firma dělá. No a v neposlední řadě také

Největší radost mi udělalo, že jsem dostal příležitost učit se

Především přátelská atmosféra. Nečekal jsem, že se do prá-

V lednu jsme měli na projektu těžkou situaci, kdy bylo hodně

možnost nastoupit na zajímavý projekt.

React a pracovat na frontendu.

ce budu i těšit.

práce, a potřebovali jsme ji za každou cenu stihnout. Do toho

osobním, přívětivým přístupem. Jedním ze zásadních fakto-

se u mě objevily zdravotní problémy, kvůli kterým jsem musel
Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

jít na operaci, a vypadl jsem neplánovaně na dva týdny z práce.

„Ahoj“ – první slovo, které jsem od MoroSystémáků slyšel.

A najednou bylo všechno v pohodě. Bylo mi řečeno, ať zůstanu

Už z telefonátu ohledně domluvení pohovoru bylo poznat,

doma, jak dlouho potřebuju, a když jsem se vrátil, všichni se

že to tu asi bude trochu jiné, takže rozhodně příjemné pře-

zajímali, jestli jsem v pořádku a jak se mi daří.

kvapení. Jsem tu ale jen krátce, takže mě zatím žádné další
překvapení nepotkalo, teda aspoň ne takové, abych se neopakoval v tom, co jsem zmínil v důvodech, proč jsem si vybral právě MoroSystems.
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NAŠE PŘÍBĚHY

JANA

Assistant v Brně
1/2 roku s námi

85

JAN

JAN

Developer v Hradci Králové

CFO v Brně

2 roky s námi

5 let s námi

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

z menších či větších chyb, které jsem udělal. Stejně tak jsme

Kvůli dobrým recenzím.

Férové jednání, schopnost držet krok s dobou.

V MoroSystems je pro mě zásadní to, že se jedná o práci, která

hledali poučení z věcí, které se podařily. Největší radost mi

mě baví. Jednak vidím důležitost toho, co dělám, a také přínosy

tedy dělá to, že pracuji v prostředí, kde se můžu poučit, a ne
v prostředí, které za chyby trestá.

Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

mojí práce pro firmu a můj tým. Další důležitou věcí je pro mě to,

Že jsou ony dobré recenze pravda! A taky koncentrace mi-

Konference DEVOXX PL.

že si můžu řídit svůj čas. Není totiž podstatné, jak dlouho nebo

lých, chytrých a krásných lidí. Líbí se mi, že se tady snaží dr-

od kolika do kolika tu sedím, ale důležité je to, že mám svoji prá-

žet své slovo.

ci hotovou. Nejen prací živ je člověk – snad už jen třešničkou na
dortu je to, že jsem si zde našel přátele, se kterými můžu vyrazit
i na dovolenou.
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Za poslední rok se udála spousta věcí. Hodně z nich mi samozřejmě udělalo radost. Kamarádka Míša mi při jednom našem
hovoru řekla, že dostala otázku, zda může v práci chybovat.
Když jsem se nad otázkou zamyslel a odpověděl si ANO, tak to
je asi to, co mi udělalo největší radost. Za poslední rok se vícekrát stalo, že jsem společně se svým vedoucím hledal poučení
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NAŠE PŘÍBĚHY

JAN

87

LUKÁŠ

Tester v Hradci Králové

PAVEL

Senior Developer v Hradci Králové

1/2 roku s námi

Developer v Brně

6 let s námi

1/2 roku s námi

PETRA

Project Manager v Brně
1 rok s námi

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Líbilo se mi, že i mimo Prahu působí společnost, která mi na-

Dobrá parta lidí, pohodové prostředí a firemní hodnoty vůči

Zaprvé kolektiv plný proaktivních lidí, kteří se chtějí někam

V MoroSystems mě hrozně baví pohodová a přátelská atmo-

bídne nové zkušenosti a dovednosti v oboru, který mě baví,

zákazníkovi.

posouvat a zdokonalovat. Zadruhé práce na větších projek-

sféra i ve vypjatých situacích. To, že nejsme jenom kolegové,

tech s důrazem na správnost architektur, návrhů a použi-

ale i kamarádi, a proto spolu trávíme čas i po práci na nejrůz-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

tých technologií, v čemž bych se rád dále kultivoval. Zatřetí

nějších společných akcích v kancelářích i mimo ně.

Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

Mít na starosti skupinu trhů na projektu EPS, kde se nám daří

přítomnost zkušenějších kolegů, od kterých se mohu učit

Velice příjemně mě překvapil skvělý kolektiv, taková velká

odevzdávat stabilní release. A také nová kancelář :-).

a zlepšovat.

v kombinaci s klidnějším prostředím menšího města.

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Každý den mi dělají radost společné velké i malé úspěchy na-

rodina.
Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

šeho týmu a konkrétně mi udělala radost třeba možnost zkusit

Proaktivita kolegů a určitá volnost práce. V rámci operativy

se projet traktorem na poslední skvělé vánoční party.

má každý určitý kousek svobody a pro udržování směru se
dbá na strategické řízení a kulturu týmu/organizace. Myslím, že snad každý na svém projektu ví, co dělá, proč to dělá
a jak to dělá.
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MOROTÁBOR
www.morosystems.cz/morotabor
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NAŠE PŘÍBĚHY

OLDŘICH

JAKUB

Tester v Brně

Senior Developer v Hradci Králové

1/2 roku s námi

6 let s námi
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MICHAELA

Junior Developer v Brně
1/2 roku s námi

LUBOŠ

Delivery Manager v Hradci Králové
8 let s námi

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Proč sis vybral práci v MoroSystems?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Když jsem se dostal na pohovor a chvilku viděl firmu zevnitř,

Přátelská atmosféra, zapálení pro věc a ochota vždy pomoci

Na rozdíl od většiny pohovorů jsem se hned v prvních minu-

V MoroSystems je pro mě nejdůležitější přátelská atmosfé-

nešlo si MoroSystems nevybrat :-).

nebo aspoň nasměrovat k člověku se správnými znalostmi.

tách v Moro cítila tak, že sem patřím a že o mě má skutečně

ra, neustálá možnost se rozvíjet a zajímavé projekty ze světa

V práci se cítím spíš jako mezi kamarády než mezi kolegy a vím,

někdo zájem. Nebyla jsem vyslýchaná, vedli jsme příjemný

bankovnictví a platebních transakcí, které jsou provozovány

Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?

že když si nebudu vědět rady, je zde spousta schopných lidí,

dialog v úžasném prostředí. Ve chvíli, kdy mi bylo řečeno, že

napříč kontinenty. A hlavně také to, že když ráno vstávám do

Jednoznačně firemní kultura. Za tu dobu, co jsem pracoval

kteří mi rádi pomohou.

budu mít k dispozici spousty příležitostí se rozvíjet přesně

práce, tak mě to většinou nes... :-)

(a že to nebylo zrovna málo zaměstnavatelů), se mi nepoda-

v tom, co mě baví a naplňuje, rozzářily se mi oči a já věděla,

řilo dostat se do jiné firmy, která by byla tak silně postavená

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

na hodnotách.

Dotažení a nasazení do produkce projektu pro zákazníka
v Hongkongu.

že tohle je to správné místo, kde se budu cítit dobře.

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Jak všechny týmy, se kterými úzce spolupracuji, fungují na-

Co tě v MoroSystems překvapilo a proč?
Po nástupu do firmy pro mě bylo největší překvapení firemní kultura. Všichni zaměstnanci nejsou pouze kolegové, ale
především kamarádi, kteří si kdykoliv pomůžou, podrží se
navzájem a především všichni společně oslavují společné
úspěchy a napravují neúspěchy. Ke zvýšení celkové pohody přispívá hlavně to, že spolu rádi trávíme čas hraním deskových her, koukáním na filmy, kterým předchází zpravidla
společná večeře, například formou grilování.

prosto špičkově i bez mého přímého dohledu.
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NAŠE PŘÍBĚHY

JÁN

BORIS

QA Leader v Bratislavě

Senior Developer v Bratislavě

5 let s námi
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PAVEL

MICHAL

Developer v Brně

5 let s námi

Senior Tester v Hradci Králové

6 let s námi

4 roky s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Rodinná atmosféra a pritom profi kolektív. Nikto tu nie je flá-

Ludia, s tak dobre naladenych ludmi som este nerobil, bez

Atmosféra a přístup, kdy je možné se o reálných problémech

Otevřenost, neformální prostředí, přátelská atmosféra, na-

kač a všetci radi pomôžu. Niekedy sa stane, že sa niečo opý-

srandy.

pobavit, upozornit na ně a krafat do řešení, eventuelně přijít

slouchání a pestrost projektů s možností vlastní realizace.

s vlastním. A to nejen na projektech, ale i v chodu firmy.

Všechny tyhle důležité věci přispívají k tomu, že se mi tady

tam, a keď to kolega nevie presne, tak to spolu googlime, pretože aj on to chce vedieť – nechce ostať nevzdelaný :-).

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Volejbal na Zlatych Pieskoch.

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

dobře pracuje.
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Že tu stále jsem :-).

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Vedenie MoroSystems sa snaží zlepšovať pracovnú atmosfé-

Osobně mě na srdci potěšilo dobročinné uchopení mimo-

ru a je to vidieť. Vnikol čas, ktorý sa dá venovať iným veciam

pracovní akce zvané Morokilometry, kde může každý z nás

ako projektom. Čas na školenie, na firemné aktivity, ktoré vy-

přispět pohybem potřebným. Mimo to mi radost v posled-

lepšujú procesy (Personal leaders, Knowledge leads). Tiež je

ním roce dělají kolegové, kteří odvádí skvělou práci a jsou tím

snaha mať pekné pracovné prostredie – investuje sa do kan-

správným hnacím motorem k posouvání se kupředu. Nový

celárii. A v kancelárii môžeme mať aj hernú zónu, napr. gitary.

projekt, na který jsem nastoupil, mě obohatil o další zkušenosti, ze kterých mám upřímnou radost.
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NAŠE PŘÍBĚHY

ROMAN

Developer v Brně
5 let s námi

LUKÁŠ

Developer v Hradci Králové
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MICHAL

Financial Controller v Brně

8 let s námi

MAREK

Consultant v Praze

2 roky s námi

3 roky s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Kafe, protože je každý týden jiné. Home office kdykoliv, kdy

Firemní kultura, protože nejvíce oceňuji neformální a přátel-

Co je pro mě v MoroSystems nejdůležitější, neumím napsat,

Jednoznačně skvělí lidé, na které se můžu spolehnout (nemá

potřebuji. Flexibilní pracovní doba, nemusím řešit, zda jsem

ské prostředí. Jsem rád, že jsem ve firmě, kde slovo ještě platí.

protože je tady pro mě důležitých spoustu věcí. A když se

cenu jmenovat, to byste asi nedočetli). Odvádí perfektní prá-

přišel včas. Kino, deskovky, rpgčka s kamarády po práci. Ofi-

Ve všem se tu jedná na rovinu. Jsou tu samí super lidi, některé

všechny tyto věci sečtou, vznikne jeden velký důvod, proč

ci, což mě motivuje pracovat na sobě ještě tvrději.

ciální i neoficiální setkání a oslavy čehokoliv, co se komu po-

bych označil více za kamarády než jen kolegy.

v MoroSystems rád pracuji.

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Všichni vědí, že mojí hlavní aktivitou je produkt Amethyst Pro-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Úspěšné zvládnutí výzev, které byly na projektu Mastercard.

V posledním roce mi udělalo největší radost rozšíření našeho

ject, který je založený na skvělém týmu. Holky (v době psaní

Stát se součástí nového týmu a řešit nové výzvy v nových

Je zde stále prostor k tomu se naučit zase něco nového a ten

týmu na financích.

textu holka) a kluci, kteří tým tvoří, mi dokáží udělat největší

a moderních technologiích.

pocit potom, když vše dopadne dobře, je k nezaplacení :-).

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

vede...

radost tím, že je práce na produktu baví a považují ji za smysluplnou. Rád bych ještě uvedl Atlassian Platinum Partnerství,
které vybojoval Ondra Havel se svým týmem, a označení Atlassian Verified vendor, na kterém má velký podíl Radek Petr.
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NAŠE PŘÍBĚHY

JAROSLAV

IT Coordinator v Hradci Králové

JANA

PMO Manager v Brně
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TOMÁŠ

BARBARA

Project Manager v Brně

Support Analyst v Brně

3 roky s námi

2 roky s námi

2 roky s námi

1 rok s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Nejdůležitější jsou pro mě naše přátelské vztahy a neformální

Otevřená atmosféra a férový přístup nejen k zaměstnancům,

Morosystemáci. Pretože keď máš okolo seba príjemnú, kama-

Kolegové a náplň práce – kvůli tomu se do Moro těším každé

atmosféra, kterou u nás máme.

ale i k zákazníkům. Přátelský a motivující kolektiv a zároveň

rátsku partiu, na ktorú sa môžeš spoľahnúť a je s ňou navyše

ráno.

koncentrace schopných a zodpovědných lidí.

sranda, tak je radosť chodiť do práce a spoločne sa podieľať

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

na výzvach, ktorým čelíme.

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Že jsme spolu podnikli spoustu společných akcí, při kterých

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

se poznáváme i v nepracovním prostředí. A těším se na další

Za poslední rok jsme se jako firma v mnoha ohledech posu-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Transparentní způsob vánočních poděkování, hackathon,
nové MoroSystems pluginy na Marketplace a úspěchy těch

sportovní klání, která nás čekají.

nuli a nastartovali jsme spoustu nových projektů pro zajíma-

Amethyst Project projekt :-). Že som sa stal súčasťou super

stávajících, Atlassian Platinum Partnerství, Atlassian Verified

vé zákazníky. Taky mám radost, že máme pořád skvělý kolek-

teamu a podarilo sa nám úspešne vydať prvú verziu produktu,

označení, skvělá týmová práce.

tiv, nováčci do něj přirozeně zapadnou a skvěle nám fungují

ktorú nasadzujeme u zákazníkov. Celkovo práca na projekte,

i akce organizované přímo zaměstnanci, ať už je to grilování,

v rámci ktorého sa vyvíja aplikácia pre projektových manažé-

promítání filmů nebo společné pivo.

rov, musí zaujať každého „projekťáka“ :-).
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NAŠE PŘÍBĚHY

JAKUB

Developer v Bratislavě

101

TOMÁŠ

MARCELA

Senior Tester v Bratislavě

TOMÁŠ

Tester v Brně

Junior Developer v Hradci Králové

3 roky s námi

3 roky s námi

2 roky s námi

2 roky s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Urcite pracovna atmosfera a super kolegovia (fungujeme tu

Raňajky kvôli diskusiám, ktoré tam zvyknú prebiehať.

Nejdůležitější je pro mě skvělá atmosféra, příjemné prostředí

Lidé, kteří zde pracují, a atmosféra, kterou tito lidé ve firmě

a náplň práce. Díky tomu se těším na každý další den, co no-

vytvářejí.

ako jedna velka rodina) :-). Free kavicka a ovocno-zeleninove
taniere kazde rano su tiez super!

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

vého mě potká :-).

Spoločná grilovačka na Zlatých Pieskoch.

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Každý jednotlivý moment, kdy se mně podařilo ve své práci

Prechod z part-time pozicie na full-time developera. A nase

Největší radost mi udělalo to, že se nám podařilo společně

vyřešit nějaký problém, který se mně dlouho nedařilo vyřešit,

super teambuildingy.

s celým eBay týmem dodat velkou část aplikace, která měla

anebo jsem přispěl v týmu k tomu, aby náš projekt byl lepší.

velmi pozitivní ohlas u zákazníka a výrazně mu ulehčila práci.
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NAŠE PŘÍBĚHY

MARTIN

Senior Developer v Brně

TOMÁŠ

Delivery Manager v Brně

105

PAVEL

Solution Architect v Hradci Králové
8 let s námi

MICHAL

Junior Developer v Hradci Králové

3 roky s námi

2 roky s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Důvěra v lidi a v jejich schopnosti a dobré kafe :-).

Nejdůležitější je pro mě spolupracovat s lidmi, kteří mají chuť

V MoroSystems jsou pro mě nejdůležitější lidé. Baví mě a na-

Lidé – férovost, lidskost, upřímnost.

neustále se posouvat a pracovat na sobě – pokrok je pak vi-

plňuje hodně aspektů mé práce, stejně tak jsou věci, které mě

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

dět s každým novým dnem. Na společnosti si vážím toho, že

baví méně, nebo mě přímo štvou. Nic z toho pro mě ale ne-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Takových věcí byla spousta. Začali jsme pracovat na nových

nás v tomto podporuje.

znamená tolik jako kolegové a atmosféra, která to vše provází.

V rámci projektu pro americkou banku jsem měl možnost se

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Někdy nemám po víkendu nejlepší náladu a pondělní ráno

V tento den, kdy se zamýšlím nad tím, co mi udělalo největší

s TODO listem přeplněným náročnými úkoly asi obvykle ne-

radost, slavím přesně dva roky v MoroSystems. Nejvíce mě

patří k věcem, které člověka v takové situaci povzbudí. Para-

těší to, že ačkoliv se za tu dobu společnost rozrostla na téměř

doxně je to právě pondělní ráno v práci, kdy mě povíkendový

dvojnásobný počet kolegů, stále si udržuje přátelskou a rodi-

spleen opouští – díky lidem, které mám rád a nebojím se je

nou atmosféru a v ničem neslevila ze svých hodnot. Největší

nazvat svými přáteli.

super projektech, absolvovali jsme další hackathon, v Brně
máme více místa a nastoupili k nám šikovní junioři.

3 roky s námi

podívat do USA. Samozřejmě že jsem té možnosti rád využil.

radost mi proto dělá každý den, kdy můžu být u toho! :-)
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Skvěle fungující, vzdáleně spolupracující tým na jednom
z našich projektů, který tvoří lidé z hradecké, brněnské a bratislavské pobočky.
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PAVOL

Developer v Bratislavě
2 roky s námi

RÓBERT

Developer v Bratislavě
1 rok s námi
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RADEK

MICHAEL

CTO v Hradci Králové

Developer v Hradci Králové

12 let s námi

5 let s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Skvelé na našej pobočke je (okrem iného) prístup k cyklistom.

Priateľská atmosféra.

Prostředí, které nezná a eliminuje politikaření, pletichy a pozi-

Morosystemácký kolektiv v kanclu je to, proč chodím do prá-

ci silnější moci. Osobně nesnáším prospěchářství a prosazo-

ce rád.

So stojanom na bicykle priamo v kancelárii a sprchou môžem
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

vání vlivu přes známosti a jsem hrdý na to, že toto v MoroSys-

Ako som rozbalil nový bike.

tems není. S každým si mohu napřímo promluvit o čemkoliv

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

a vím, že můj názor bude vyslechnut. A ze své zkušenosti vím,

Na pracovní cestě v Texasu jsem si mimo jiné koupil i velmi

Grilovačka Zlaté Piesky.

že to není samozřejmost.

pohodlné ponožky. Používám je doteď.

chodiť na bicykli do roboty za každého počasia.

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Podařilo se toho hodně. Zrealizovali jsme mnoho zajímavých
projektů a prokopli nespočet úkolů. Rozjeli jsme skupinu
Knowledge Leads, kde pracujeme na budování svých znalostí. Uspořádali jsme hackhatony, kde jsme si vyzkoušeli spoustu zajímavých věcí. Podařilo se nám zlepšit prostředí v hradeckých kancelářích tak, aby se nám lépe pracovalo. A určitě
je toho ještě o hodně víc a největší radost mi dělá, že k tomu
můžu přispět a být toho součástí.
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KONFERENCE
SPRING IO
www.morosystems.cz/springkonference
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NAŠE PŘÍBĚHY

ANTONÍN

Tester v Hradci Králové
1 rok s námi

MONIKA

Assistant v Hradci Králové
1 rok s námi
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TOMÁŠ

MARTIN

Consultant v Brně

Developer v Hradci Králové

1 rok s námi

3 roky s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Příjemné pracovní prostředí, kde vládne přátelská atmosféra.

Nejdůležitější je pro mě mít se v práci o koho opřít, mít super

Důvěra. Důvěra, která jde ruku v ruce se zodpovědností. Ni-

Dobré vztahy s kolegy a příjemné prostředí na pracovišti. Pro-

Za kýmkoliv můžu přijít pro radu nebo jenom tak na pokec :-).

kolektiv, a hlavně tým, který mě nenechá v ničem plavat. Prá-

kdo za mnou nestojí a neřeší, kde pracuju nebo kdy pracuju.

tože se lépe pracuje, mohu se na někoho obrátit a nejedná se

Pocit pracovat v rozvíjející se firmě, která přináší pořád nové

ce je pro mě díky nim zábava, a ne jen povinnost.

Když plním zadané úkoly zodpovědně, není k tomu důvod :-).

o nudnou práci.

možnosti.
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Do MoroSystems jsem nastoupila před necelým rokem. Byla

Pozitivní feedback k několika projektům jak od zákazníků, tak

Rozšíření týmu o dva nové kolegy.

Úspěšné zapojení do projektu a začlenění do super týmu.

jsem ve třeťáku na VŠ, za sebou jen dlouhou řadu brigád a ří-

od managementu <3.

kala jsem si, že je na čase najít si něco pořádného... Byla to
náhoda a zároveň klika, že mi můj dobrý kamarád (jasně, že
v Moru pracuje) pověděl o nové pozici, kterou bude firma
v Hradci otevírat. Bylo to přesně ono a pohovor dopadl na výbornou. Přivítalo mě přátelské prostředí a skvělý tým. Takže
největší radost mám z toho, že v téhle knížce můžu být taky!
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TOMÁŠ

Developer v Brně

MILOŠ

Senior Developer v Brně
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MARTIN

Senior Developer v Brně

2 roky s námi

2 roky s námi

2 roky s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

žitejšie – ako vedieme projekty. Vďaka účasti na dvoch úspeš-

Kolegové a kamarádi. Práce není jen práce, když pracujete

Nejsme dokonalí, ale děláme všechno pro to, abychom byli.

Firemná kultúra, a to z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je

ných projektoch, v rámci ktorých sme tento delivery model

v příjemném prostředí se skvělými lidmi.

Pořád na sobě makáme, a i když rosteme, jsme „malá“ firma.

fakt, že takmer vo všetkých smeroch je firma schopná meniť

pilovali, si dovolím tvrdiť, že to robíme vynikajúco.

To všechno tvoří základy skvělé firmy a skvělé party lidí, a to

sa a prispôsobovať sa novým, lepším nápadom či procesom.

je to nejdůležitější – je na čem stavět.

Vidím, že každým dňom sa posúvame bližšie k ideálu toho,

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Nové a větší kanceláře a možnost práce na projektu, který mi
dává smysl.

ako by podľa mňa spoločnosť charakteru MoroSystems mala
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

vyzerať. Druhým aspektom našej kultúry, ktorý zbožňujem, je

Dalo by se toho vybrat spoustu. Od skvělých MoroTýmování

veľký dôraz na previazanie súkromného a firemného života.

přes spokojené zákazníky až po super výsledky z MoroHa-

Kolegovia sú mi výbornými kamarátmi a či už oficiálnymi ale-

ckatonů. Ale pokud mám vybrat jednu věc, je to rozhodnutí

bo neoficiálnymi ad hoc akciami spolu trávime drtivú väčšinu

dostat projekt Amethyst do konce roku 2018 na Atlassian

týždňa aj po práci.

Marketplace, aby si ho mohli stáhnout a používat lidé na celém světě. Tak držte palce!

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Obrovský posun, ktorý vidím na poli nášho delivery modelu.
Týka sa to toho, ako a akých ľudí naberáme, ako smerujeme
budúcnosť oddelenia, akých zákazníkov a aké objednávky si
vyberáme a taktiež ako pracujeme s ľuďmi. A možno najdôle-
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JAROSLAV

115

ANTONÍN

ĽUBOMÍR

2 roky s námi

3 roky s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

dý projekt aj vďaka nášmu stálemu nasadeniu si vedie veľmi

Práce, co mě baví, s lidmi, co mě baví.

Na MoroSystems mám rád firemní kulturu. Shoduje se s mými

Priateľské prostredie, kde sa môžem cítiť dobre, čo mi umož-

dobre a je úspešný. Pribudlo k nám zopár nových kolegov/

představami o dobré firmě.

ňuje sústrediť sa na svoju prácu, získavať nápady a neustále

kolegýň, ktorí veľkou mierou prispeli k tomuto skvelému pro-

sa učiť niečo nové. Prostredie, v ktorom som motivovaný rásť

strediu a k úspechu na projektoch. Taktiež, čo sa týka výba-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

po odbornej ako aj osobnostnej stránke a kde sa dá takisto

vy našej kancelárie, za to obdobie sem pribudlo veľa nových

Poslední firemní akce byla super.

aj dobre zabaviť. Správny priestor pre tvorivú prácu, pre vy-

vecí. Máme tu veľa kvetov, v kuchynke výdajník vody, nový

tváranie niečoho veľkého, čo môže uľahčovať život ľudom po

riad, umývačku a odpadové koše na triedenie odpadu. Ob-

celom svete. Je tu možné nájsť ľudí, ktorí spolu odvedú kvalit-

čerstvenie nielen v podobe ovocia ale aj zeleniny, ku káve pri-

nú prácu. Neváhajú zabrať vždy, keď je to potrebné. Budujú zo

budol veľký výber čajov.

Delivery Manager v Hradci Králové
5 let s námi

Developer v Hradci Králové

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Budeme mít u nás v Hradci nový kávovar.

Developer v Bratislavě

zákazníkom pevný vzťah založený na dôvere. MoroSystems
sa nepretržite snaží o svoj rast a tým umožňuje rozvíjať potenciál svojich zamestnancov. Oceňujem, že hodnoty, ktoré
firma uznáva, nie sú len napísane na papieri, ale že nimi firma
žije a snaží sa ich naďalej upevňovať a rozvíjať.
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Počet projektov, na ktorých pracujeme, sa u nás zvýšil. Kaž-
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RENÉ

Tester v Hradci Králové

MICHAL

Solution Architect v Praze

119

BIBIÁNA

HR Coordinator v Brně

PAVEL

Administrator v Praze

4 roky s námi

4 roky s námi

2 roky s námi

2 roky s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Práce, která mě baví. Dobrý kolektiv.

Ochota pomoci, ať už s technickým, tak i netechnickým pro-

Najdôležitejšie je pre mňa to, že sa do práce teším. Môže to

Nejdůležitější je pro mě kolektiv. V MoroSystems jsou nejen

blémem, a vstřícnost při mimořádných událostech.

znieť ako klišé a nevravím, že u nás neexistuje blbý deň a kaž-

skvělí kolegové, kteří dokáží poradit, ale v případě problémů

dý deň sa usmievame, ale vždy viem, že to prejde a spoločne

i pomoci, a to nezávisle na tom, jestli je den nebo noc, pra-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

to vyriešime. Jednoducho som sa tu našla, robím, čo ma baví,

covní den nebo víkend, ale také je tu kopec srandy a dalších

Možnost pracovat delší dobu vzdáleně s tím, že se to nijak ne-

a viem, že sa niekam posúvam každý deň. Partia, ktorá tu je,

možností, jak trávit společně čas.

gativně neprojevilo na výsledcích mé práce.

kopec srandy každý deň a tá duša, ktorú firma má, mi vedia

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Úspěšná integrace MRS v projektu Mastercard.

každý deň priniesť nový zážitok a úsmev na tvári.

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Získání Atlassian Certifikace, kterou jsem firmě pomohl být

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
V poslednom čase veľmi vydarená akcia na Zlatých Pieskoch
s bratislavskou kanceláriou, nové pracovné miesto pod oknom v novučičkých priestoroch, to, že sa náš tím rozrástol
a funguje nám to úplne parádne, množstvo vydarených náborov na konte nášho dream teamu... a môžem pokračovať
do nekonečna, bude to ľahšie, ako vybrať jednu jedinú vec :-).

jedničkou na českém trhu v Atlassian světě.
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JAN

Senior Developer v Hradci Králové
5 let s námi
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JOSEF

ONDŘEJ

Junior Developer v Brně

MICHAELA

Consultant v Brně

1 rok s námi

Human Relations Manager v Brně

2 roky s námi

1 rok s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

V první řadě pohodový kolektiv. Jsou to lidé, se kterýma jsem

Hodnoty, na kterých MoroSystems stojí a které považuji za

Lidé, se kterými zde mohu pracovat.

Být součástí neuvěřitelné party schopných, zodpovědných,

se začal potkávat nejenom v práci, ale i v osobním životě. Dále

sobě vlastní i v osobním životě.

je to jistá pracovní svoboda. Potřebuješ si vzít home office?

inspirujících, spolehlivých a vtipných lidí. Těšit se do práce.
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Posouvat věci vpřed. Možnost učit se a dělat chyby. A proč?

Není vůbec problém. A v neposlední řadě také možnost ovliv-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Podařilo se nám stát se Platinum Solution Partnery společ-

Protože práce je součástí života a jedině pak to celé dává

nit chod projektu, kanceláře a potažmo celé firmy.

Zapojení do projektu a bezva spolupráce uvnitř týmu i se zá-

nosti Atlassian a rozjeli jsme hodně nových a zajímavých pro-

smysl.

kazníkem. Vidět, že moje práce má smysl, je pro mě super

jektů.

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

pocit. A navíc mě baví. Když se k tomu přidají kolegové, kteří

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Určitě rozšiřující se tým super borců na projektu :-). A dále

jsou velmi inspirativní v profesní i osobní rovině, vznikne mís-

Každý den mi něco dělá radost – fungující spolupráce napříč

všechny pracovní i mimopracovní záležitosti, jako jsou týmo-

to, kam se těším každý den. A to mi v posledním roce udělalo

týmem i kancelářemi, lidé, na které se mohu spolehnout, ni-

vání, konference a hackatony. Hackatony obzvlášť, protože

největší radost – stal jsem se součástí Mora.

kdy neutuchající humor, neuvěřitelná kreativita lidí, vřelost

jsem se akce tohoto typu účastnil letos poprvé a je to super!

a lidskost kolem, všudypřítomné nadšení, návštěvy ostatních
kanceláří a unikátnost každé z nich, náročné úkoly a podílení
se na posouvání firmy vpřed, pracovat na věcech, které mají
smysl, zažívat firmu, žít a růst s ní a v ní.
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PETR

Sales Director v Brně

125

ROBERT

TEREZA

1 rok s námi

1 rok s námi

Junior Developer v Hradci Králové

2 roky s námi

Junior Developer v Hradci Králové

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

vat nové příležitosti doma i v zahraničí. Největší radost však

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Vztahy s kolegy a jejich profesionální přístup. Pracujeme v dy-

mám ze svého týmu. Kluci se zapojili do obchodních aktivit

Práce. Protože kvůli tomu tu jsem.

Skvělá atmosféra, která motivuje k lepším pracovním výko-

namickém prostředí, které vyžaduje neustále hledání nových

velmi dobře a dosavadní výsledky to jenom potvrzují.

nům.

cest, inovativních řešení a pozitivní přístup. Pracuji s partou

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

nadšených lidí, kteří neustále posouvají svoje hranice dopře-

Na radost nemám čas, pracuji.

du. Je pro mne důležité vědět, že se na ně mohu vždy spolehnout.
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
V posledním roce jsme odvedli pořádný kus práce. Nastavili
jsme obchodní procesy, zahájili spolupráci s řadou zajímavých zákazníků a postavili základ obchodního týmu. Významný vliv na naše fungování mělo sladění obchodu a realizace,
kde vnímám výrazný posun kupředu. To nám umožňuje být
efektivnější ve všech fázích obchodního procesu a předávat
k realizaci kvalitní projekty. Zavedli jsme obchodní marketing,
který podporuje budování brandu firmy a pomáhá nám získá-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Účast na Machine Learning Prague :-).
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NAŠE PŘÍBĚHY

TOMÁŠ

Junior Developer v Hradci Králové
1 rok s námi

JIŘÍ

Senior Developer v Hradci Králové
5 let s námi
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PAVEL

Developer v Hradci Králové
3 roky s námi

VERONIKA

Back Office Manager v Brně
1 rok s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Otevřenost a lidský přístup, v dřívější práci jsem se tím nese-

Nejenom to, že se dá vždy na čemkoli domluvit, ale také to, že

Svoboda, flexibilní pracovní doba, home office.

Těch důležitých a podstatných věcí je v MoroSystems spous-

tkal.

i na mém názoru vždy záleží.

ta, ale to nejdůležitější jsou lidé, kolegové, členové týmu, díky
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

kterým ráno vstanu a jdu do práce.

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Během svých technicky zaměřených studií, ať na střední či

Zaučení se a účast na mém prvním projektu.

Nejvíce to, že si mé práce cení i ostatní, což je ta největší mo-

vysoké škole, jsem nebyl příliš obdařen dámskou společnos-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

tivace pro další výzvy.

tí. To bohužel do nedávna platilo i v kancelářích MoroSystems.

Jsem nadšená z interních projektů, které se daří dotahovat

Na začátku léta však k mému štěstí probíhala reorganizace

do úspěšného cíle, a těší mě náš tým, který táhne za jeden

zasedacího pořádku, a já tak na svoji žádost sedím v kancelá-

provaz a je mi velkou oporou!

ři, kde je dámské společnosti dostatek.
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NAŠE PŘÍBĚHY

LUCIE

RADEK

Personnel Administrator v Brně

Delivery Manager v Brně

1 rok s námi

2 roky s námi
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PAVEL

VOJTĚCH

Delivery Manager v Hradci Králové

Developer v Brně

6 let s námi

1 rok s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

V Moru jsem si uvědomila, že pro mě jsou hodně důležité dvě

Aby mě práce bavila a dávala mi smysl. A hlavně, abych ji mohl

Na MoroSystems si nejvíce vážím skvělého kolektivu, který se

V MoroSystems je skvělá především přátelská atmosféra

věci. Jednou je kolektiv, který je tady prostě nejlepší a ne-

dělat v týmu nadšenců, kteří sdílejí podobný přístup.

nám tu podařilo vybudovat. Je tu extrémní koncentrace su-

a kolegové/kolegyně, kteří jsou otevření, a je radost s nimi

per lidí, se kterými rád trávím i svůj volný čas.

trávit čas. Kromě toho také oceňuji, že víme, kam směřujeme,

nahraditelný, spousta akcí, smíchu a zábavy :-). Druhou věcí
je důvěra. Věří se nám, že práce, kterou máme, bude hotová

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

v termínu, ale kdy ji uděláme, jak si to časově naplánujeme,

Vybudovali jsme hvězdný tým, který mi dělá radost každý

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

už je na nás. Skvěle se mi v Moro skloubí vždycky pracovní

den. Těším se na všechny ty, kteří se stanou jeho součástí

Návrh a vize nových kanceláří v Hradci Králové na příští rok.

a volný čas.

v budoucnu.

o co usilujeme, a je nastavené prostředí, které člověka podněcuje k tomu, aby na sobě pracoval a rozvíjel se.
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Akce s kolegy, jako je letní kino, fotbalový turnaj nebo hacka-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

ton. Především ale z těchto akcí bylo fenomenální MoroTýmo-

Radost mi tady dělá něco nebo někdo každý den, ale největší

vání.

radost? Asi tím pořád zůstane to, že jsem dostala tu příležitost
stát se tady toho součástí :-).
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NAŠE PŘÍBĚHY

BARBORA
Analyst v Praze

OLIVER

Developer v Brně
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VOJTĚCH

Developer v Brně
5 let s námi

FRANTIŠEK
Consultant v Brně

2 roky s námi

2 roky s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Firemní duch, kterého tvoří jedineční, všestranní a vynalézaví

Pohodová atmosféra a ľudia.

Férové jednání, volnost, super parta lidí, skvělá káva.

Kolektiv. Jednoznačně kolektiv. Můžete mít super práci, může

lidé, kteří s ochotou pomohou, pochopí a vysvětlí a kteří jsou
zároveň i skvělí parťáci pro různé sportovní aktivity...
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

1 rok s námi

vás strašně bavit, ale pokud máte špatný kolektiv nebo divný
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

lidi kolem sebe, tak to nikdy nebude dlouho fungovat. Tady

Účasť na KotlinConf 2018.

Rozšíření nových kanceláří v Brně, společné akce, a že Jirka

jsou naštěstí všichni stejně divní jako já a cítím se jako doma.

M. začal opět rajtovat na kole.

Podělení se o kus čokolády od kolegyně, která měla pocho-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

pení pro moje abstinenční příznaky, a taky vítězství v nohej-

Dostal jsem příležitost posunout se profesně dál, než jsem

balovém turnaji plném chlapů...

si kdy mohl myslet. Dostávám se do kontaktu se zákazníky
různých rozměrů, od malých lokálních firem až po nadnárodní
společnosti. Díky za tu šanci!

134

NAŠE PŘÍBĚHY

JANA

MAREK

Junior Developer v Brně

Developer v Bratislavě
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PETER

Team Leader v Bratislavě
5 let s námi

PETRA

Junior Financial Controller v Brně

2 roky s námi

3 roky s námi

1 rok s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Kolektív, trávenie pracovného času s kamarátmi, ktorí keď

Anti-korporátne prostredie a s nim spojený politicky neko-

Kolegovia, ktorý sú zároveň moji priatelia, a otvorená, poho-

V MoroSystems je pro mne nejdůležitější přátelská pracovní

môžu, pomôžu a profesne, ale i ľudsky ma deň čo deň po-

rektný humor.

dová atmosféra. Rád si chodím do práce odpočinúť.

atmosféra, hlavně náš tým bych neměnila ani za nic :-).

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Konferencia Spring IO v Barcelone.

Volejbal na Zlatých Pieskoch, ktorý som si naplno užil.

Velkou radost mi udělalo moje první MoroTýmování, už se

súvajú vpred.
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Nové kancelárie.

moc těším na další!
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NAŠE PŘÍBĚHY

ONDŘEJ

Developer v Bratislavě

JIŘÍ

Senior Developer v Hradci Králové
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EDUARD

Business Unit Manager v Praze
5 let s námi

JAN

Senior Developer v Hradci Králové

3 roky s námi

4 roky s námi

6 let s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Kolegovia, pracovna atmosfera, pracovne priestory a sa-

Projekty, které jsou užitečné a používají se denně v běžném

Prostředí a lidé. Velmi si cením, jaké firma vytváří prostředí

Kávovar a Jarda Šafář. Protože jsou oba moc fajn a nedovedl

mozrejme sprcha.

životě, a dobrá parta kolegů.

pro práci, jaké kolegy hledá do svých týmů. To vše vytváří přa-

bych si to bez nich ani trošku představit.

telské a inspirativní prostředí. Každý z nás se může podílet na
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

utváření prostředí, směřování projektů, způsobu práce a cel-

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Volejbal a grilovačka na Zlatých Pieskoch, vysoká účasť na

Úspěšné vydání APA projektu a pokračování jeho rozvoje.

kové atmosféře ve firmě. Majitelé firmy Tomáš a Standa se ak-

Když jsme se šli s Jardou v deset dopoledne místo práce opít

tivně účastní dění ve firmě a na nic si nehrají. O všem diskutují

na Náplavku a říkali jsme tomu „kvartální rozhovor“.

Do práce na bicykli.

a jsou přístupni argumentaci. Já osobně se mohu podílet na
směřování firmy, pracuji na projektech, které mě baví. Velmi si
cením možnosti zde pracovat.
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Podařilo se nám s mým týmem zvládnout náročnou část
dlouhodobého mezinárodního projektu a dodat zásadní release na čas. Bylo to hodně náročné a stálo nás to hodně úsilí
a kompromisů, ale podařilo se to a my jsme dodali, co jsme
slíbili. Bez podpory každého jednotlivého člena týmu by to
nebylo možné. Zákazník byl velmi spokojený.
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NAŠE PŘÍBĚHY

TOMÁŠ

ROMAN

6 let s námi

5 let s námi

Senior Developer v Brně

Senior Developer v Hradci Králové

141

JAKUB

MARTINA

Administrator v Brně

Analyst v Praze

2 roky s námi

3 roky s námi

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Co je pro tebe v MoroSystems nejdůležitější a proč?

Lidi, prostředí, atmosféra a možnost dělat pěkné fungující ap-

Neformální přátelská atmosféra.

Přátelství – z důvodu přátelské atmosféry.

•

likace. Aktuálně je pro mě taky docela důležitá možnost programovat v Reactu.
Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
Znovuzavedení knihovničky s knížkami k půjčení z předešlých

Vstřícnost a otevřenost kolegů, protože v takové atmosféře máte chuť tvořit i prostě jen tak být.

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?

Že jsem dostal možnost podílet se na více projektech najed-

Spokojenost zákazníků.

•

Nadšení pro navrhování nových řešení a ochota diskutovat, protože tak mohou vznikat aplikace, které budou

nou.

uživatelsky příjemné.
•

kanceláří. Taky příchod nových nadšených lidí. A stopro i po-

Možnost pracovat z domu. Změna prostředí a klid mi
dává chuť do práce a lepší výsledky.

kračování v rozvoji JavaScriptové (a obecně frontendové)
kompetence.

Co ti v posledním roce v MoroSystems udělalo největší radost?
•

Pozitivní feedback od zákazníka a jeho sdílení s ostatními v týmu.

•

Začali jsme diskutovat, jak monitorovat pohyb uživatelů v naší aplikaci, a tím získat přesnější data, jak
s aplikací pracují.

•

Nový frontend vývojář s citem pro UX.

•

Obraz malovaný kolegou – dárek do pražské kanceláře.

•

Volejbalový turnaj.

142

kapitola desátá

KAM
SMĚŘUJEME

NÁŠ PŘÍBĚH

143

Naším snem je poskytovat produkty
a služby zákazníkům na globálním
trhu. Naše úsilí stavíme na vášni pro
vývoj software a dovednosti tvořit super
týmy, které jsou základem našeho
úspěchu.

POZNÁMKY

POZNÁMKY

