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NAŠE
PROJEKTY
A JEJICH 
DOPAD
NA SVĚT

Naše projektová platforma umožňuje 2000 li-
dem v marketingových týmech eBay efektivněji 
spolupracovat a  komunikovat v  reálném čase. 
To jim přineslo úsporu 30 % času souvisejícího 
s organizací práce a snížilo chybovost na mini-
mum.

Lidem na cestách umožňujeme natankovat 
a  jednoduše zaplatit na terminálech benzino-
vých stanic Total ve Francii, Německu a státech 
Beneluxu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Systém, 
který vyvíjíme, odbavuje 100 milionů zákazníků 
s dostupností 99,99 %. 
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Monitorujeme více než 120 000 pokladen v ce-
losvětových obchodních řetězcích s nábytkem 
a  módou, na kterých každý den miliony zákaz-
níků platí za svůj nákup. Profilaxí držíme poklad-
ny v  neustálém běhu. Případné výpadky jsme 
schopni vzdáleně téměř okamžitě vyřešit. 

Naše technologická platforma umožňuje více 
než 100 000 zákazníků Mastercard v Česku a na 
Slovensku platit méně. 

Statisícům lidí po celé Evropě pomáhá naše ře-
šení pro autobusové dispečery Vega Tour dora-
zit včas do svého cíle i vrátit se šťastně domů.

Na benzinových pumpách Shell po celých USA 
denně zaplatí pomocí našeho transakčního ře-
šení přes 1 250 000 zákazníků. Rychlé a hladké 
zpracování bezhotovostních plateb jim umož-
ňuje během okamžiku pokračovat v  cestě za 
svým cílem. 

1110



1 Spolu jsme lepší  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

2  Proč jsme tady  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   16

3  Náš první tým  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

4  Naše hodnoty   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   22

5 Naše Vize   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   26

6  Co u nás najdeš   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   30

7  Zapadneš mezi nás skvěle   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   38

8  Naše kanceláře   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   40

9 Naše příběhy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

OBSAH

13



SPOLU 
JSME 
LEPŠÍ

V MoroSystems jsme přesvědčeni o tom, že lidé jsou schopni dosahovat mimořádných 
výsledků zejména tehdy, když spolupracují. Pro nás je vzorem spolupracujícího spole-
čenství lidí tým. Proto hledáme a přitahujeme ty nejlepší holky a kluky z oblasti informač-
ních technologií a spojujeme je do týmů. A nejenom je. Naše týmy tvoří zástupci zákaz-
níků, partnerů, dodavatelů. To je elementární podstata našeho způsobu práce a důvod, 
proč umíme mimořádných výsledků dosahovat.

V MoroSystems spolupráci stavíme na přátelství, toleranci a vzájemném respektu, které 
jsou nedílnou součástí naší firemní kultury, jejíž manifest právě držíte v ruce. Tato kniha je 
pro nás manifestem MoroSystémáctví, ke kterému se hrdě hlásíme.

Chceme dát světu vědět o  tom, kdo jsme, v  co věříme, jak pracujeme, o  co usilujeme. 
Naším cílem je představit vám naši skvělou firmu a firemní kulturu skrze autentické pří-
běhy každého jednoho MoroSystémáka. Jsme přesvědčeni, že po jejím přečtení 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
zakladatelé společnosti

KAPITOLA
PRVNÍ
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PROČ 
JSME 
TADY

KAPITOLA
DRUHÁ

Jsme konzultanti, programátoři, designéři, 
softwaroví architekti, kodéři, admini. Jsme 
týmoví hráči a  nadšenci do technologií.  
Naše práce pohání benzinové pumpy od USA po 
Austrálii, řídí zpracování desítek tisíc marketin-
gových kampaní a  umožňuje dispečerům řídit 
stovky autobusů po celé Evropě.

Historie ukázala, že spolupráce vede k úžasným 
věcem. Lidé se procházeli po Měsíci, umí léčit 
dříve smrtelné nemoci, jezdí samořiditelnými 
auty. Týmová práce stojí za každým velkým vy-
nálezem.

Naše 21. století je stoletím čtvrté průmyslové 
revoluce. Revoluce založené na digitalizaci, au-
tomatizaci, robotizaci a chytrých technologiích. 
Jednoduché, repetitivní činnosti jsou automa-
tizovány. Komplexita systémů a  řešených pro-

blémů se rychle zvyšuje. Tempo změn majících 
zásadní dopad na život lidí dramaticky narůstá. 
Lidé jsou přehlceni nerelevantními daty a infor-
macemi, které jim brání dělat správná rozhod-
nutí. Spolupráce lidí a rozhodování na bázi rele-
vantních faktů dostupných ve správnou chvíli 
jsou klíčové pro úspěch každé organizace. 

Firmám a  organizacím chceme pomáhat vy
užívat jejich potenciál naplno. Jsme zde pro
to, abychom propojovali excelentní týmovou 
práci, technologie a knowhow. Tím umožňu
jeme lidem ve firmách zlepšovat spolupráci  
a lépe se rozhodovat na bázi faktů.
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NÁŠ 
PRVNÍ TÝM
MoroSystems jsme založili na podzim roku 2006. Tehdy jsme 
ještě chodili do školy. Poznatky získané ze školy a samostudia 
jsme ihned aplikovali v praxi. V noci jsme studovali a ve dne 
pracovali, abychom splnili závazky dané našim zákazníkům. 
Bavily nás informační systémy s  pokročilou logikou a  per-
fektně vyladěným uživatelským rozhraním. Vsadili jsme pro-
to 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 osvěd-
čily, jsme si perfektně osvojili a využili je ve svých projektech. 

KAPITOLA
TŘETÍ
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Při vedení týmu i  k  sobě navzájem jsme uplat-
ňovali několik základních principů. Co neumí-
me, to se naučíme. Zákazníkům nasloucháme 
a  doporučujeme, nikoli diktujeme a  vytváříme 
závislosti. Dobrá pověst je nad zlato. Nejde nám 
o hodiny, ale o výsledky. Za skvělou práci náleží 
skvělá odměna. Tým je víc než jednotlivec. Naši 
kolegové budou naši kamarádi.

Chceme, aby MoroSystems bylo místo, které 
bude naše týmy i  jednotlivce inspirovat a pod-
něcovat k  mimořádným výsledkům. Místo, ve 
kterém nás to bude společně bavit. Tvrdě jsme 
pracovali na tom, aby se tento náš sen stal sku-
tečností, a budeme v tom pokračovat i nadále. 

Když jsme začínali, byli jsme tři. Dnes je nás 150 
a poskytujeme profesionální služby zákazníkům 
z celého světa. Máme perfektní znalosti, zkuše-
nosti a historii, na kterou můžeme být hrdí. Pra-
cujeme s  nasazením a  entuziasmem a  plníme 
to, co klientům slíbíme, jako když jsme začínali. 
Máme kolem sebe partu špičkových a  talen-
tovaných kolegů, kteří věří, že to, co dělají, má 
smysl. Nejen pro nás jako pro firmu, nejen pro 
spokojeného zákazníka, ale i  pro ně samotné. 
Za těch 13 let jsme společně dokázali velké věci. 
A to je teprve začátek.

KAPITOLA
TŘETÍ
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NAŠE 
HODNOTY
Hodnoty jsou to nejdůležitější, na čem  
stavíme způsob spolupráce uvnitř firmy  
i se zákazníky. Naše hodnoty jsou tím, 
co nás spojuje a udává nám směr 
v každodenní práci.

KAPITOLA
ČTVRTÁ
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ZMĚNY VNÍMÁME 
JAKO PŘÍLEŽITOST

HRAJEME 
JAKO TÝM 

Život je neustálá a nikdy nekončící 
změna. Pro nás to znamená nekonečně 
mnoho příležitostí být lepší.

Pracujeme společně a vzájemně 
si pomáháme. Jsme kolegové 
i kamarádi.

KAPITOLA
ČTVRTÁ

VZTAHY STAVÍME 
NA DŮVĚŘE A LOAJALITĚ

Nehledáme krátkodobá vítězství. 
Usilujeme o dlouhodobé vztahy 
s kolegy i klienty.

DRŽÍME
SLOVO

Dáváme sliby, které dokážeme 
splnit. Když něco nejde podle 
plánu, řekneme to na rovinu.

NEUSTÁLE NA 
SOBĚ  PRACUJEME

Když něco neumíme, tak se to 
zkrátka naučíme.

NA KAŽDÉM HLASU 
NÁM ZÁLEŽÍ

Úspěšnou spolupráci stavíme 
na lidech, otevřené komunikaci 
a vzájemném respektu.
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KAPITOLA
PÁTÁ “A big thank you to everyone who worked on RIO. 

It was a huge success, I can‘t say it enough. It was 
the most seamless experience we‘ve had yet. You 
delivered brilliant quality, exactly on time and as 
planned.“
Sylke, Operational Excellence Director, eBay

„Pro mě byla spolupráce na projektu Moje AXA 
opravdu úžasná. Beru to jako vzor fungování busi-
ness versus IT a celému týmu patří můj upřímný dík. 
Chtěla bych takto v AXA zažít další projekty.“ 
Světlana, Customer Experience Project Manager, AXA

“Since I‘ve been here at Chevron, I‘ve never seen 
a  seamless and effective certification process as 
the one on this project. We really appreciate it, and 
I would like to say thank you to the whole EPS team 
for their highly committed efforts!“ 
Soo San Peck, IT Project Manager, Chevron Singapore

Věříme, že práci dává hluboký smysl, když její výsledek ně-
komu opravdu pomůže. A  že samotná spolupráce mezi  
IT a  businessem může skvěle fungovat a  být obohacující  
pro obě strany. Zažili jsme ten pocit s našimi zákazníky ně
kolikrát a uvědomili si, že přesně to je způsob, jakým chceme 
pracovat.

Proto nechceme mít žádný menší sen než dělat naši práci tak 
kvalitně, aby se náš způsob spolupráce stal zcela novým 
standardem, který bude chtít aplikovat každá firma na světě. 26

NAŠE
VIZE

2026
26 27



26NAŠE
VIZE 2026
KAPITOLA
PÁTÁ

V roce 2026 udáváme standard kvality 
technologických řešení, která inovativním 
firmám po celém světě pomáhají naplňovat 
jejich potenciál skrze spolupráci a rychlé 
ovládnutí informací.
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SVOBODU 
A ZODPOVĚDNOST
Dva klíčové principy, na kterých je naše firma 
postavena. Cest k naplnění cílů je mnoho. U nás 
ti nebudeme diktovat, kterou z  nich se máš 
vydat. Pokud se rozhodneš jít vlastní cestou, 
můžeš. Nesvážeme tě nesmyslnými nařízeními 
a pravidly. Je jen na tobě, co dokážeš a jak rych-
le se prosadíš. Rádi tě podpoříme. Společně 
tvoříme tým a víme, že se na sebe můžeme spo-
lehnout i obrátit s prosbou o pomoc nebo radu.

KAPITOLA
ŠESTÁ

CO U NÁS 
NAJDEŠ
Práce v týmu plném skvělých kluků 
a holek je u nás doplněna zajímavými 
projekty, přátelskou pracovní atmosférou 
a svobodou v práci. Rádi společně 
trávíme čas v práci i mimo ni. 
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KAPITOLA
ŠESTÁ

NEFORMÁLNÍ, 
PŘÁTELSKÉ 
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Nejsme korporát a  neholdujeme byrokracii.  
Firmu stavíme na lidech a jejich schopnostech. 
Změny a  rozhodnutí děláme do druhého dne. 
K  práci získáš vše, co budeš potřebovat. Pra-
cujeme s moderními nástroji ve vyladěném vý-
vojovém prostředí. Preferuješ Dell, nebo Mac? 
Linux, Windows, nebo Mac OS? Vyber si to, co 
ti nejvíce vyhovuje.

SKVĚLOU 
ATMOSFÉRU, FAJN 
LIDI A SPOUSTU AKCÍ
Nejsme jen kolegové, jsme i kamarádi. Čas spo-
lu netrávíme pouze v práci, ale rádi si spolu za-
jdeme na pivko. Společně slavíme narozeniny 
i týmové úspěchy. Pořádáme turnaje v badmin-
tonu, volejbalu nebo kopané. Jednou za čas si 
dáme LAN párty, MoroHackathon nebo mara-
ton v deskovkách. Běháme pro Světlušku nebo 
vyrazíme na cyklovíkend. Sbíráme nasportova-
né MoroKilometry a  každý rok jejich hodnotu 
věnujeme na dobrou věc. Pravidelně pořádáme 
MoroTýmování. A to není ani zdaleka vše.
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KAPITOLA
ŠESTÁ

VÁŠEŇ 
PRO TECHNOLOGIE
Jsme experti na Javu a JavaScript. Interaktivní 
webové aplikace píšeme v Reactu. Aplikační lo-
giku tvoříme ve Springu. Mezi naše další oblíbe-
né technologie patří Angular, Hibernate, Liferay, 
Atlassian, Docker a  cloud od AWS. Neváháme 
se naučit a  začít používat technologie nové.  
Za poslední rok jsme tak do praxe uvedli napří-
klad GraphQL nebo Kotlin. Technologie nás pro-
stě baví.

RŮZNORODÉ 
PROJEKTY
Každý projekt, na kterém pracujeme, je jiný. Růz-
ná zadání, postupy, technologie. Našimi klienty 
jsou české i mezinárodní firmy, pro které dělá-
me zajímavou a  smysluplnou práci. Abychom 
ze sebe dostali to nejlepší, neustále na sobě 
pracujeme. Toužíme po tom, učit se nové věci, 
nebojíme se výzev.
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KAPITOLA
ŠESTÁ

PODPORU PRO 
OSOBNÍ ROZVOJ
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, jez-
díme na české i mezinárodní konference a sdílí-
me nové znalosti napříč firmou.
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na sobě 
chceš

pracovat

záleží ti 
na dobrých 

vztazích

KAPITOLA
SEDMÁ

ZAPADNEŠ 
MEZI NÁS 
SKVĚLE, 
KDYŽ…

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.

držíš 
své slovo 

jsi dobrý 
parťák 

umíš říct 
svůj názor 

změnu 
bereš 
jako 

příležitost
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KAPITOLA
OSMÁ

NAŠE 
KANCELÁŘE

PRAHA
HRADEC KRÁLOVÉ

BRNO

BRATISLAVA

Thámova 18a
Průmyslová 1200/4A

Smetanova 1022/19

Hraničná 18
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10 let 70

KAPITOLA
OSMÁ

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, vietnam-
ské Bún bò Nam Bộ nebo českou klasiku. Baví 
nás jezdit do práce na kole, běhat pro Světlušku, 
hrát badminton, sjíždět cyklotraily a v zimě lyžo-
vat. Hrajeme deskovky. Hrajeme si rádi, to k nám 
prostě patří. 
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KAPITOLA
OSMÁ

HRADEC KRÁLOVÉ

8 let 39

V  Hradci sedíme v  menších kancelářích po jednotlivých týmech. To nám 
poskytuje klid na práci a možnost se plně soustředit. Když se chceme po-
tkat, dáme si sraz u kávovaru nebo si jdeme zahrát šipky, fotbálek nebo hry 
na Xboxu. Čas spolu trávíme i po práci. Přes týden hrajeme squash a bad-
minton. 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.
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KAPITOLA
OSMÁ

BRATISLAVA

7 let 20

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. 
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KAPITOLA
OSMÁ

PRAHA

5 let 18

Většina z nás v Praze pracuje přímo u zákazníků. 
Rádi se společně potkáváme v  našem mezo-
netovém bytě v Karlíně přetvořeném na útulné 
kanceláře s  parádním výhledem. Máme dosta-
tek klidu na práci a prostor pro zábavu. Baví nás 
jídlo a  sport. Na naší terase pravidelně griluje-
me a  jednou za čas soutěžíme o titul Gril Mas-
tera. Náš kolega Pavel nás pravidelně zásobuje 
pochoutkami z domácí kuchyně a pivem, které 
sám vaří. Běháme pro Světlušku, pořádáme tur-
naje ve volejbale a nohejbale.
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KAPITOLA
DEVÁTÁ

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

50



Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Pravidelná letní akce na Zlatých pieskoch v Bratisla-
vě, protože bratislavská kancelář je super, grilování 
hamburgerů v Brně s týmem, protože si s nimi vždyc-
ky ráda nasdílím pracovní i nepracovní věci i jinde než 
u pracovního stolu, a taky skoro každotýdenní přísun 
narozeninových dortů, protože dorty.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a? 

Kromě své hlavní náplně práce, kterou je nábor, jsem 
přičichla k onboardingu, tvorbě kompetenčních mo-
delů nebo analýze procesu offboardingu, což mě 
zase pracovně posunulo trochu dál. Jsem ráda, že 
mám možnost nebýt v  náplni práce „svázaná“, když 
je k tomu prostor, a rozvíjet se směrem, kterým chci.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Pro mě je důležité ztotožnit se s tím, co dělám a proč 
to dělám. Mám rád dynamiku života a volnost rozhod-
nutí. Nechci omezovat sebe, ale zároveň nechci ome-
zovat své okolí. Tohle klišé se v Moru dá strašně hezky 
aplikovat v  praxi. Firma stojí na pevných základech, 
a  přitom nemá problém vyjít každému vstříc, pokud 
jde o jeho specifické sny.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá? 

Mám dvě děti a právě ty jsou pro mě v životě to nejdů-
ležitější. A práce v MoroSystems mi umožňuje zařídit 
si život tak, abychom spolu mohli být co nejvíc a uží-
vat si společný čas. 

Není to jen o tom, že si můžu zařídit pracovní čas tak, 
jak mi to vyhovuje, a  zavézt je třeba do kroužku bě-
hem dne. Firma mi dává finanční jistotu, že se o  ně 
budu moct postarat. Dělám práci, která mě baví, kte-
rou mám rád a mám z ní radost. Nechodím tak domů 
naštvanej na všechny a všechno kolem sebe – a ten 
rozdíl je znát. Někdy toho mám plný kecky a potřebuju 
pauzu, ale díky volnosti, kterou v práci mám, není pro-
blém třeba na chvíli změnit prostředí a vydechnout. 

Zkrátka MoroSystems mi dává svobodu, radost, pocit 
smyslu, jistotu, přátele... Proto tady jsem.

Recruiter 
v Brně

Developer 
v Hradci Králové

HR Director 
v Brně

MICHAELA
2 ROKY

MICHAL JIŘÍ
3 ROKY 6 LET

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a?

Uplynulý rok byl v mnoha ohledech zásadní pro firmu 
i pro nás. S marketingovým týmem jsme pracovali na 
nové komunikační strategii značky S  tebou budeme 
lepší, vypustili jsme také do světa novou soutěž Form 
from Hell. S HR týmem jsme zase zamakali na novém 
postupu onboardingu a troufnu si říct, že je opravdu 
vynikající. 

A co jsem se při tom všem naučil? Že v týmu, který si 
rozumí a je na stejné vlně, mohou vznikat mimořádně 
kvalitní výstupy, které všechny kolem baví a perfekt-
ně fungují. Jeden člověk by něco takového zvládl jen 
stěží... Jsem na všechny svoje týmy a  práci, kterou 
odvádí, nesmírně hrdý. 
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Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš.  

Líbilo se mi, jak jsme společně s kolegy vyrazili na jar-
ní teambuilding na kole. Oproti autobusu to byla pří-
jemná změna.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a?  

V letošním roce se nám podařilo na projekt úspěšně 
zaintegrovat Hazelcast. Nyní pracuji na PoC migraci 
na Apache Kafka.

Proč sis vybral/a práci v MoroSystems?

1. Jedna z mála firem, která hledá react vývojáře.
2. Už podle inzerátu není tech stack v minulém století. 
3. Příjemní lidé od prvního okamžiku. 
4. Příklad k pohovoru, kdy jsem programoval reálnou 
věc, a ne nějaký imaginární výmysl. Navíc jsem na něj 
dostal skvělou zpětnou vazbu.

Jaké byly tvé první dojmy z práce v MoroSystems?

Dobré: Nastoupil jsem v pondělí a už v úterý jsem se-
děl se zákazníkem na meetingu a  analyzoval grafy 
k  implementaci a  hned během prvních 14 dní jsem 
začal vyvíjet.

Proč sis vybral/a práci v MoroSystems? 

S MoroSystems jsme se znali již ze spolupráce s AEVI, 
kde jsme spolupracovali na jednom opravdu velkém 
a  několika menších projektech. Spolupráce byla ze 
strany MoroSystems vždy na výbornou, takže když 
jsem se pak rozhodoval, kam dál, bylo předem jasno. 

Jak jsi v MoroSystems prožil/a své první týdny a mě-
síce? 

Naskakoval jsem jako Product Owner na project 
SPARC (RIO), kde se v tu dobu dokončoval vývoj před 
velkým releasem, takže snadné to úplně nebylo, ale 
podařilo se a to je to hlavní.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá? 

Aktualne asi priateľka, a keďže ona býva 250 km od 
kanclu, tak home office je fajn.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

Asi to, že sme si zaviedli tímove grilovanie cez obed.

Developer 
v Hradci Králové

Developer 
v Brně

Product Owner 
v Praze

Developer 
v Brně

PAVEL
4 ROKY

JAN MICHAL PETER
1/2 ROKU 1/2 ROKU 2 ROKY
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?  

V současné době je pro mne důležité být se svou dce-
rou, užívat si ji, dokud ještě má věk, že chce být s ro-
diči, vychovávat ji, jak nejlépe dovedu, a připravovat ji 
na budoucí život bez rodičů. Někdy je to pěkná dřina 
:-). S MoroSystems můžu mít home office, pracuji, kdy 
potřebuji, a můžu dát dceři dostatek svého času, kte-
rý ušetřím i tím, že neztrácím denně čas cestováním 
do práce a z práce.

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš.

Unikátní den, kdy jsme se v Praze sešli na volejbalový 
turnaj. Jindy téměř liduprázdná pobočka v Praze nyní 
praskala ve švech a  tato jedinečná, kondenzovaná 
atmosféra dala vzniknout legendárnímu meme s Jar-
dou, díky kterému nejeden z nás brečel smíchy.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a? 

V tomto roce jsem se přesunul z předchozího dlouho-
dobého projektu na nový, kde mám příležitost se učit 
a používat kombinaci TypeScriptu s Reactem. Projekt 
je zároveň unikátní v tom, že se React zavádí postup-
ně a je třeba ho propojovat s původní aplikací, což je 
další zajímavá výzva.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá? 

V životě je pro mě nejdůležitější čas, to, jak ho trávím 
a jak moc ho můžu řídit. Práce v MoroSystems mi do-
přává velkou volnost v řízení svého času, která je za-
ložená na důvěře. Této vlastnosti si na MoroSy stems 
vážím nejvíce. 

Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Za poslední rok jsem se v  MoroSystems naučil  
především velké flexibilitě, co se změny projektů/ 
/technologií týče. Tahle vlastnost, kterou jsem díky 
situacím v MoroSystems rozvinul, mi pomáhá i v živo-
tě, kdy jsem schopný čelit i větším životním změnám 
bez paniky.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá? 

Dlouhodobě je pro mne důležité mít možnost kreativ-
ně přemýšlet, tvořit krásné věci a mít z odvedené prá-
ce dobrý pocit. V MoroSystems tuhle možnost mám. 
Ať už to byla tvorba nové kariérní stránky, kampaně 
S  TEBOU BUDEME LEPŠÍ, soutěže Form from Hell 
i tohoto Culture Booku. Když se ohlédnu za tím, co za 
letošek máme za sebou, jsem na náš tým moc hrdá.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

Radost mi letos udělala spousta věcí. Každodenní ma-
ličkosti jako káva a zákusek s kolegy, pozitivní ohlasy 
na naši práci i společné akce, jako byl výlet na kolech 
v Orlických horách nebo týmový karaoke večer. 

Developer 
v Hradci Králové

Developer 
v Brně

Developer 
v Hradci Králové

Marketing Manager 
v Brně

DUŠAN
5 LET

TOMÁŠ MARTIN KVĚTA
5 LET 2 ROKY 2 ROKY
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?  

Vnímám velkou volnost a toleranci kolegů, díky tomu 
je možné skloubit práci a péči o rozrůstající se rodinu.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a?

Začali jsme už třetí rok, kdy rozvíjíme vizi nástroje pro 
projektové manažery v Jira. Až v tomto roce se nám 
podle mě podařilo opustit projektové myšlení a smě-
řovat k  tomu produktovému. Každý den se učíme 
nové věci a každá uvědomělá chyba je žádoucí. Díky 
všem prožitým omylům konečně měníme mindset, 
který nás do velké míry omezoval.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Prioritou pro mě bylo dokončit školu. Vždy jsme do-
kázali najít řešení, abych se zvládl věnovat jak práci, 
tak škole. Šlo především o možnost kdykoliv odejít do 
školy a práci se věnovat i v pozdějších hodinách.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a? 

V poslední době pracuji na monitorování bankomatů. 
Jedná se o starší projekt, který mi ale výrazně pomo-
hl pochopit technologie zmíněné ve škole a který mi 
pomohl úspěšně dokončit státnice.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá? 

Nejdůležitější je pro mě spolupracovat s  lidmi, kteří 
mají chuť neustále se posouvat a pracovat na sobě – 
pokrok je pak vidět s každým novým dnem. Na spo-
lečnosti si vážím toho, že nás v tomto podporuje.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

V  tyto dny, kdy se zamýšlím nad tím, co mi udělalo 
největší radost, slavím tři roky v MoroSystems. Nej-
více mě těší to, že ačkoliv se za tu dobu společnost 
rozrostla na téměř dvojnásobný počet kolegů, stále 
si udržuje přátelskou a rodinnou atmosféru a v ničem 
neslevila ze svých hodnot. Největší radost mám kaž-
dý den z toho, že můžu být u toho! :-)

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá? 

Rodina. Během roku je potřeba mnohokrát něco zařídit 
a tím pozměnit každodenní režim. To v MoroSy stems  
naštěstí není problém. Díky přístupu naší firmy je 
možné bez problému skloubit osobní i pracovní zále-
žitosti s úplnou samozřejmostí.

Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Práce nemusí být jenom o  počítání hodin do konce 
pracovní doby, ale naopak to může být i něco, co člo-
věk dělá zcela přirozeně, nenásilně a rád.

Consultant
v Praze

Junior Developer 
v Hradci Králové

Delivery Manager 
v Brně

Senior Developer 
v Hradci Králové

MAREK
5 LET

LEON TOMÁŠ JIŘÍ
1 ROK 3 ROKY 7 LET
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Aktuálně je pro mě důležitý rozvoj personálních a in-
terpersonálních dovedností, v  čemž mi Moro dává 
dostatečný prostor a  podporu. Bezpečné prostředí 
pro zkoušení kreativních nápadů na zlepšení a učení 
se z vlastních chyb.

Na čemjsi v poslední době pracoval/a a co zajímavého 
ses při tom naučil/a? 

Celý rok jsem se podílel na vývoji AXA portálu, kde 
jsem měl možnost zlepšit se v mnoha věcech. Po ma-
nažerské stránce od vedení agilních ceremonií přes 
nastavování týmových cílů až po specifikaci zadání 
a  vyjednávání budgetu. Po technické stránce byla 
zajímavá implementace PWA a  všelijaké problémy 
se self-signed certifikáty na všech desktopových 
i mobilních platformách. Integrace ELK stacku a prá-
ce s  modulárním systémem OSGi. Nebo také práce 
s oauth2/openid connect a keycloakem byla zajíma-
vá, obzvláště z hlediska bezpečnosti. Jelikož je infra-

struktura systému mírně komplexní, tak by se dala 
jmenovat i práce s nginxem a dockerem kvůli různým 
konfiguracím proxy a zabezpečením sítě.

Bylo toho opravdu hodně a odvedli jsme pořádný kus 
práce, za který se jako tým rozhodně nestydíme.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá? 

Po tom, co jsem se stal v  uplynulých letech dvojná-
sobným otcem, se pro mě rodina stala prioritou číslo 
jedna a jsem rád, že mi práce v MoroSystems umož-
ňuje skloubit profesní a soukromý život. Můžu si roz-
vrhnout pracovní den podle potřeby, abych mohl děti 
vozit do školky, pracovat na home office nebo mít po-
chopení pro absolvování pravidelného synchra týmu 
s dítětem na klíně.

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš. 

Když mně Roman složil písničku a pravidelně ji nechá-
vá hrát na týmováních.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Je těžké vybrat jednu věc, ale kromě příjemné at-
mosféry v  kancelářích se mi do hlavy zapsal hlavně 
nespočet mimopracovních akcí s lidmi z Mora. I když 
jsem letos zdaleka nestihl všechny. Jasně, teambuil-
dingy dnes dělá skoro každá firma, ale u nás jsou tako-
vé jiné. Jednak většinou nejsou organizovány firmou, 
ale hlavně si člověk připadá spíše jako na studentské 
párty nebo školním výletě. Toho večera sice většinou 
ráno litujete, ale s odstupem času jsou to parádní zá-
žitky – hlavně když se pak ty legendární historky týkají 
někoho jiného.

Developer
v Brně

Delivery Manager 
v Hradci Králové

Solution Architect 
v Hradci Králové

PAVEL
1 ROK

LUBOŠ JIŘÍ
9 LET 8 LET
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?  

Momentálne rekonštruujem dom a zaberá to veľa času. 
Do práce to mám ďaleko, dochádzam zo Šale, čo je 
viac ako 1  h cesty jedným smerom. V  MoroSystems  
podporujeme prácu z  domu, takže keď potrebujem 
niečo vybaviť, vezmem si home office a pohodlne to 
vybavím, nemusím sa naháňať z  Bratislavy domov 
a dorábať veci po večeroch. 

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a? 

V  poslednom roku som sa veľa naučil. Čo sa týka 
technických znalostí, tak na projektoch využívame 
cloudové služby ako AWS a  Azure. Tiež využívame 
technológiu Docker a  pritom používame DevOps. 
V MoroSystems sa snažíme zdieľať vedomosti, takže 
kto má záujem, dozvie sa veľa informácii o iných pro-
jektoch, o rôznych technológiach, aj o netechnických 
oblastiach. Každý tím má svojho personal leadra, kto-
rý mu pomôže napr. aj s  time managementom alebo 
osobným rozvojom.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Robiť to, čo ma baví. Neobmedzovať svoj voľný čas 
kvôli práci, ale naopak. Prispôsobovať si prácu tak, 
aby som mal dosť priestoru pre aktivity, ktoré mám 
rád. Ako mi v  tom pomáha Moro? Keďže fungujeme 
na princípe úplnej slobody vyváženej zodpovednos-
ťou môžem si, manažovať čas, ako mi to vyhovuje. Je 
jedno, či robím z kancelárie, z domu alebo z kaviarne, 
či chcem začať robiť radšej ráno alebo až okolo obeda 
– hlavne je, aby som mal všetky povinnosti splnené. 
A práve toto mi plne vyhovuje.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Účasť na konferencii vo Viedni, hrazda v  kancelárii, 
spoločná grilovačka, spoločné raňajky s  kolegami... 
Je to hlavne vďaka skvelým ľuďom, s  ktorými mám 
možnosť spolupracovať... :)

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá? 

Aktuálne je pre mňa dôležité dokončiť školu . Vďaka 
MoroSystems mám možnosť skĺbiť školu s  prácou 
a pracovať flexibilne.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

V poslednom čase ma potešila podpora a dôvera od 
nadriadených. Mám možnosť pracovne sa posúvať 
a  učiť. Vždy dostanem kopu dobre mienených rád 
a nemusím sa báť prísť s akoukoľvek otázkou.
A samozrejme môj prvý podpísaný akceptačný proto-
kol a už takmer kompletne doručený projekt, na kto-
rom som pracovala s najlepším tímom ! :) 

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá? 

Nejdůležitější je pro mě skvělá atmosféra, příjemné 
prostředí a náplň práce. Toto všechno MoroSystems 
má. Díky tomu se těším na každý další den, co nového 
mě potká. :-)

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Největší radost mi udělalo to, že se nám podařilo spo-
lečně s  celým eBay týmem dokončit velký up grade 
námi dodávané aplikace, který zákazníkovi velmi 
usnadní jeho práci.

QA Leader
v Bratislavě

Junior Consultant 
v Bratislavě

Delivery Coordinator 
v Brně

Tester 
v Brně

JÁN
6 LET

JOZEF PAVLÍNA MARCELA
1 ROK 1 ROK 3 ROKY
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?  

Důležité pro mě je, aby práce nebyla jenom práce, 
ale místo, kam se těším každý den. A to se mi v Moru 
tak nějak daří. A když ne každý den, tak aspoň každý 
druhý den. Možná každý třetí. Hmmm... když o tom tak 
přemýšlím... aspoň ty pátky jsou docela fajn den. 

#NotTrue #BelieveWhatYouWant

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Jedu na další konferenci. Jím pizzu na meetingu. 
Pípa a  naražené pivo v  kuchyni. Griluju něco hrozně 
nezdravého a  zapíjím to pivem z  kuchyně. Budím se 
druhý den ráno.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Jsem programátorem už téměř 10 let, a ať už jsem vy-
víjel v jakékoli technologii nebo pracoval na jakémkoli 
projektu, bylo pro mne vždy důležité mít kolem sebe 
zapálené kolegy, kteří jsou opravdoví profíci ve svém 
oboru a mám se od nich každodenně co učit, což jsem 
v MoroSystems našel na sto procent.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Dostal jsem příležitost zúčastnit se za rok 2019 dvou 
skvělých několikadenních konferencí v  rámci sebe-
vzdělávání – Devoxx v Krakově a Atlas Camp ve Vídni. 
Obě konference rozšířily mé obzory, co se týče novi-
nek ve světě IT, a navíc byly skvělou příležitostí strávit 
nějaký čas s dalšími kolegy mimo práci a poznat tro-
chu tato zahraniční města, která jsem znal jen letmo.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Vďaka projektom MoroSystems som sa dostal do Ka-
lifornie, kde som mal popri práci príležitosť cestovať 
po Yosemite Valley a vidieť slávny El Capitain. Keďže 
nám v  požičovni dali Ford Mustang, tak to bola ozaj 
Amerika!

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš. 

Sedím si jedného dňa u amerického zakazníka a zrazu 
sa okolo nás začnú schádzať ľudia. Sadajú si všade 
naokolo. Prichádzajú ďalší a ďalší. Až zaplnia celú halu 
v open space. 

„Prišli nás zlynčovať?“ pýtam sa kolegu s  hrôzou.  
Ani by som sa nedivil. Sme tam už druhý týždeň a UAT 
je stále mŕtvy. Už ho len zakopať a nechať tak. Okolo 
nás ide miestny CEO, ktorý sa tvári priateľsky, tak sa 
ho spýtam: „What‘s going on?“ „We have little a mee-
ting“, odpovedá.

Team Leader
v Brně

Developer
v Brně

Solution Architect
v Bratislavě

TOMÁŠ
3 ROKY

VOJTĚCH MICHAL
2 ROKY 8 LET

Pozriem sa na plátno projektora a  vidím veľký nápis 
„All Hand Meeting“. Zrazu neviem, či sa mi sníva, alebo 
som bol teleportovaný do Bratislavy. Keď sa nakoniec 
poštípem, zistím, že sa mi to nezdalo. To ma naplní 
uspokojením a hrdosťou, že robíme veci rovnako ako 
mega úspešná firma sídliaca v Silicon Valley.

P.S.: A nakoniec aj ten UAT vstal z mŕtvych :-)68 69



Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Od svojho nástupu do MoroSystems mi robí radosť 
najmä Spolupráca. Píšem s veľkým „S“, pretože ľudia 
v Moro si naozaj veľmi pomáhajú spolupracujú, a ešte 
to robia aj s úsmevom na tvári. V dnešnej dobe to po-
važujem doslova za poklad.

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš. 

Rada spomínam na priateľstvá vzniknuté práve vďaka 
práci. Páči sa mi, že vďaka firemnej kultúre si dokáže-
te pomerne rýchlo nájsť priateľov, napríklad v  tíme, 
a  rozprávať sa s  nimi aj o  osobnejších veciach, té-
mach mimo práce alebo niekam si len tak spolu zájsť. 
Samozrejme, príbehov je viac, haha, ale práve za túto 
vec som vďačná každý deň. :-)

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Tohle je asi klasika, ale nejdůležitější je pro mě pros-
tě rodina. A  jsem rád, že dělám práci, při které mám 
na rodinu čas. I když je toho zrovna hodně, můžu si to 
naplánovat podle sebe tak, abych to zvládl a zároveň 
neseděl v kanclu do 9 do večera (což se v předchozí 
práci dělo).

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Banány v kuchyňce zadara a asi 5 litrů kafe, který do 
sebe vleju každej den. Cha, taky zadara...

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Aktuálně je pro mě prioritou dokončení navazujícího 
studia na VŠ. V MoroSystems mám super zázemí, prá-
ci si můžu plánovat tak, abych zároveň stíhala i školu.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Každoročně se pro hradeckou kancelář pořádá akce 
Zlíčko. Jedná se o fůru zábavy, jídla a pití po celý den 
a  noc na chatě. Letos jsem tam nechtěla zůstávat 
přes noc, protože na mě lezla lehká rýma a  kašlíček 
(muži určitě tu hrůzu pochopí), ale proběhl zde kolek-
tivní nátlak. Kolegové mi dokonce přivezli i kartáček 
na zuby, takže jsem nemohla říct ne. Sice jsem týden 
na to lehce promarodila, ale stálo to za to. Díky, kluci! :)

Assistant
v Bratislavě

Marketing Manager 
v Brně

Assistant 
v Hradci Králové

LUCIA MARTIN MONIKA
1 ROK 1 ROK 2 ROKY

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a? 

Analyzuji požadavky zákazníka a potvrdila jsem si, že 
víc hlav víc ví. Proto je super, že mám kolegy, na kte-
ré je spoleh a kteří mi pomůžou s řešením složitostí, 
i když jsou sami vytížení. 

Také komunikace a  laskavý přístup věci snáz vyřeší, 
což se potvrzuje dnes a denně. Je důležité si udržet 
chladnou hlavu a dobrou náladu. 

Junior Tester 
v Brně

TEREZA
2 ROKY
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá? 

Je dôležité mať okolo seba dobrých ľudí. A to v Moro 
máme. Dobrých nielen v  odbornej rovine, ale aj ľud-
skej.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Opekačka na Zlatých pieskoch.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Chodit do práce, kde jsem spokojený, pro mě je a vždy 
byla jedna z  největších priorit. Dělat to, co mě baví 
a zároveň naplňuje. Rád se potkávám s lidmi, se kte-
rými si rozumím, a toho se mi v MoroSystems dostává 
více než dost. Proto to nejsou jen moji kolegové, ale 
i dobří přátelé. Práce u nás mi tedy nejen pomáhá uží-
vat si svůj pracovní život, ale také život osobní. A to je 
kombinace k nezaplacení.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a? 

Od začátku roku pracuje náš leadership tým spolu 
s konzultanty na úplně novém modelu konzultačního 
businessu. Po osmi měsících práce mohu říci, že jsme 
odvedli skvělý výkon, i když nás čeká ještě hromada 
dalších úkolů. Naučil jsem se tím to, že se člověk ne-
smí bát vyzkoušet nové věci, a když je potřeba, vzít ty 
staré a předělat je. Pokud tým drží pospolu a všichni 
mají chuť věci zlepšit, je pak radost s nimi spolupra-
covat každý den.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a? 

V srpnu jsme se pustili do dalšího projektu a rozhodli 
jsme se jeho část postavit jako reaktivní aplikaci. Uži-
vatel aplikace potřebuje „real time“ vidět, co se děje 
ve světě kolem něj, a  být o  tom ihned informován. 
Technologie jako Spring WebFlux, Project Reactor 
nebo MongoDB Change Streams byly pro mě nové, 
ale zároveň jsem hltal každou další větu dokumenta-
ce nebo tutoriálu. Po mnoha webových aplikacích ve 
stylu request/response to byla super změna!

Developer
v Bratislavě

Sales Coordinator 
v Brně

Senior Developer
v Brně

PAVOL MATĚJ MILOŠ
3 ROKY 2 ROKY 3 ROKY

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a? 

Aktuálně řeším stavbu RD, což vyžaduje spoustu 
času a je s tím spojeno i hodně schůzek mimo kance-
lář během pracovní doby. Proto je pro mě důležité, že 
kdykoli potřebuju něco zařídit, dá se vždy bez potíží 
odejít a lidi z firmy mi vychází maximálně vstříc.

Tester 
v Brně

KAREL
1 ROK
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Aktuálně je pro mě důležitá práce na komunikaci.  
Snažím se pochopit vlastní myšlenky, slova a  činy. 
Přesně pro taková zkoumání je pracovní kolektiv 
ideální Petriho miska.  Mám možnost komunikovat 
s mnoha rozličnými lidmi na různá témata a snažit se 
vnímat naše interakce.  Myslím si, že se díky lidem 
okolo mě dokážu naučit mnohé o mně samotném.

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš. 

Rád vzpomínám na společný výšlap na slovinský 
Triglav. Při výstupu na samotný vrchol jsme měli po-
měrně špatné počasí, ale přesto jsme vylezli nahoru. 
Při následném sestupu, který stál za to, jsme dosáhli 
chaty, kde jsme si konečně mohli oddychnout. A teh-
dy kolega Petr prohlásil: „Tak kluci, teď už to nebude 
nebezpečný, ale pouze nepříjemný.“

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a? 

Zmíním tři věci. Prvním je nástroj na automatické 
zpracování mezd, který jsme vyvinuli pro náš back-
office – uvědomil jsem si při tom, jak relativně jedno-
duchá věc může někomu ušetřit obrovské množství 
práce. Druhá věc souvisí s rozvojem v rámci skupiny 
personal leaders. Naučilo mě to, že i drobnosti, které 
začneme dělat, mohou mít veliký dopad. A  poslední 
je rozvoj v  rámci Emočního leadershipu, kde jsem si 
uvědomil, že pokud nebudu znát sám sebe, ubližuji 
tím sobě i druhým.

Proč sis vybral/a práci v MoroSystems?

Nadchla mne firemní kultura.

Jaké byly tvé první dojmy z práce v MoroSystems?

Naprosté nadšení. Konečně jsem našla společnost, 
která vyznává stejné hodnoty jako já a  kde se cítím 
moc dobře. Panuje tu přátelská atmosféra, kolego-
vé jsou ochotní vždy pomoci a navíc je s nimi taková 
legrace. :-D Přitom si ale firma klade ambiciózní cíle, 
které člověka posouvají dál a výš!

Junior Developer
v Brně

CTO 
v Hradci Králové

Financial Controller
v Brně

PAVEL RADEK KAMILA
1 ROK 13 LET 1/2 ROKU

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Pomáhá mi maximálně zúročit zkušenosti, které jsem 
ve své kariéře nasbíral a které mohou přinášet hod-
notu našim zákazníkům. Zároveň mě prostředí pod-
něcuje, abych na sobě neustále pracoval.

Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Umět pochopit jiný názor na věc a najít v tom inspiraci, 
nikoliv překážku.

Head of Delivery 
v Brně

RADEK
3 ROKY
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Obecně je pro mě důležité učit se stále něco nového 
a je super, že stačí v podstatě jenom někde před kole-
gy zmínit, že by mě něco zajímalo, a když s tím někteří 
mají zkušenosti, vzpomenou si na mě a sami se o ně 
rádi podělí. A osobně bylo v uplynulém roce pro mě 
důležité vyřešit nové bydlení, což znamenalo spoustu 
vyřizování a zařizování, a šlo to podstatně lépe, když 
jsem věděla, že když potřebuji (a nemám zrovna něja-
ký meeting), můžu pracovat v kteroukoliv denní nebo 
noční dobu a všem to přijde OK – takže to, že tu fungu-
je lidskost a tolerance v podstatě. :) 

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš.

Už ani nevím, jak to vzniklo (asi nějaký hec :) ), ale 
když jednou přijela pražská část týmu, tak jim kolega 
nachystal snídani – rohlík s máslem. Reakce z Prahy 
byla: „Brněnský croissant?“

Proč sis vybral/a práci v MoroSystems?

Hodně pozitivních recenzí od lidí, kteří s MoroSy stems  
měli zkušenost. Už hned na prvním telefonátu jsem 
pochopil, že MoroSystems není obyčejná česká firma 
a že tady pracují super lidi. Dalším důležitým faktorem 
pro mě byly hodnoty, kterých se firma drží, a její indi-
viduální a přívětivý přístup ke každému.

Jaké byly tvé první dojmy z práce v MoroSystems?

Ani jsem nevěřil, že taková firma může existovat :) . Je 
tady hodně přátelská atmosféra, kterou je vidět už na 
prvním pohovoru. Moro pro mě je víc než jenom práce 
a těším se sem každý den.

Proč sis vybral/a práci v MoroSystems?

Při škole jsem pracoval v pár firmách na různých pozi-
cích, nejvíce mě ale zajímal vývoj softwaru, a tak jsem 
se poohlížel po firmách zabývajících se právě vývo-
jem. Hledal jsem nové místo, kam bych zapadl a kde 
bych získal zkušenosti. Narazil jsem na stránky Moro, 
kde jsem objevil nabízený program MoroAkademie 
pro studenty. Po skončení tohoto programu mi byla 
nabídnuta další spolupráce, kterou jsem bez váhání 
přijal.

Jak jsi v MoroSystems prožil/a své první týdny a mě-
síce? 

Po předchozí zkušenosti jsem se trochu bál, jak 
rychlý bude start, abych se nezačal plácat ve vel-
kém množství informací, ale na nástupu do Moro 
bylo nejlepší to, že bylo vše dopředu naplánované od  
prvního dne, na celé 3 měsíce dopředu, včetně pravi-
delných meetingů, kde jsem dostal feedback, a stále 
jsem tak věděl, na čem jsem.

Junior Tester
v Brně

Junior Developer 
v Hradci Králové

Junior Tester
v Hradci Králové

MARIANNA IVAN TOMÁŠ
2 ROKY 1/2 ROKU 1/2 ROKU

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a? 

Za poslední dobu opravdu nelze vypíchnout nejzají-
mavější věc, na jaké jsme pracovali. Osobně mám nej-
větší radost z  toho, že jsme zapracovali na interních 
projektových věcech, jako jsou automatické inte-
grační testy, změna komunikace v týmu a v neposled-
ní řadě i optimalizace našich buildovacích a releaso-
vacích procesů.

Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Delegovat!

Senior Developer 
v Hradci Králové

JAN
6 LET

78 79



Proč sis vybral/a práci v MoroSystems?

Na inzerát se svou pozicí jsem narazila náhodou na 
jedné facebookové skupině. Už když jsem ho otevře-
la, věděla jsem, že to je trefa do černého! Bylo to přes-
ně to, co jsem hledala, nabídka přišla v pravou chvíli. 
MoroSystems jsem tehdy popravdě moc neznala, ale 
od první chvíle jsem z  firmy měla dojem příjemného 
prostředí, otevřenosti a  dobře naladěných lidí. A  na 
pohovoru se moje představy jenom potvrdily. 

Jak jsi v MoroSystems prožil/a své první týdny a mě-
síce? 

Začátky bývají těžké, v MoroSystems se mi ale nesta-
lo, že bych šla někdy s nechutí do práce. Všichni byli 
moc milí a ochotní mi pomoct.  Každý se na vás usmě-
je, i  když má třeba své práce nad hlavu. Od začátku 
jsem se cítila být součástí, což bylo moc fajn. Díky za 
tu příležitost! :)

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a?

Rok 2019 byla jedna velká podařená jízda plná pře-
konávání technických překážek a  sociálních výzev. 
Vzhledem ke zkušenosti a  kvalitě kolegů v  součas-
ném týmu jsme byli schopni osvojit si řadu technolo-
gií, které nejsou široce rozšířené, a ztotožnit se s nimi.
Aplikováním daných technologií na projekt se nám 
podařilo vyvinout mimořádný produkt do bankovnic-
tví, s jehož kvalitou jsme byli velice spokojeni. Pro zá-
kazníka pracujeme výhradně offside, takže komuni-
kace, uchopení jednotlivých zadaných úkonů a jejich 
následná realizace spočívaly v  exaktním pochopení 
potřeb klienta.

Z  tohoto důvodu považuji tento rok za úspěšný jak 
v  projektové, tak osobní rovině a  těším se na nové 
možnosti.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Dlouho jsem se rozmýšlela, zda se usadit v  Česku, 
nebo ještě na nějakou dobu vycestovat. Už při rozho-
dování jsem začala pracovat v MoroSystems a zjistila 
tak, že i  česká firma může být velmi otevřená, pro-
gresivní, sebevědomá s hodnotami, které jsou pro mě 
důležité, a zároveň i zde můžu pracovat se zahraniční-
mi klienty, zlepšovat svoji angličtinu a u toho všeho žít 
v mém nejoblíbenějším městě.

Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Když člověk pracuje s  pozitivními lidmi, kteří mají 
drive, chtějí sebe i  věci okolo zlepšovat a  posouvat 
dopředu, učit se, rozvíjet a poznávat svět, je to nakaž-
livé. Neustále tak mám okolo sebe spoustu nejen pra-
covních podnětů a na Slacku nebo u kafe v kuchyňce 
sdílíme tipy na zajímavou odbornou i  jinou literaturu, 
podcasty, meetupy, konference, přednášky, ale taky 
filmy, koncerty nebo cestování.

HR Administrator
v Brně

Developer 
v Brně

Delivery Manager
v Brně

KLÁRA ZDENĚK PETRA
1/2 ROKU 2 ROKY 2 ROKY

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Mám sa fajn. :) Považujem za dôležité mať sa fajn. 
Moro mi v tom pomáha, mám tu super kolegov, kamo-
šov, s ktorými zažívam srandu pri riešení problémov, 
ale aj drobné somarinky. Je tu neopísateľná atmosfé-
ra. Raz za čas to je naprd, ale potom sa nám podarí 
malý alebo väčší úspech, a to zahreje na duši. 

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Rád spomínam na viacero vecí. Pred rokom sme kúpili 
polo-profesionálny kávovar. Netušil som, že mi bude 
robiť takú radosť každý deň. Pozdvihol úroveň našej 
kuchynky. :) Na konci roka nám fajne vyšla interná 
konferencia aj vďaka tomu, že Peťo doniesol vlastné 
VR-ko, na ktorom sme frčali ďalšie 3 dni. :D Letná gri-
lovačka na Zlatých pieskoch a rozlúčka s kanceláriou 
pred rekonštrukciou bola parádne pohodová. Vyšlo 
to na jednotku – slnko, voda, takmer všetci z kancelá-
rie aj posily z ostatných pobočiek. 

Delivery Manager 
v Bratislavě

PAVOL
6 LET
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Jako jeden ze smyslů života vnímám cestování.  
V  Morosystems mám kolem sebe spoustu kolegů, 
kteří to mají nastavené podobně. Je fajn s nimi sdílet 
svoje zážitky a hlavně mít pracovní zázemí, které vám 
čas od času umožní vyjet za hranice i  v  pracovním 
módu.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a? 

Posledních několik měsíců jsme s  týmem usilovně 
pracovali na dodání nové verze systému pro zákaz-
níka. Naučila jsem se, že „nikdy není tak špatně, aby 
nemohlo být ještě hůř“. :)

Nicméně právě díky tomu zjistíte, že nic není nemož-
né a cokoliv se dá naučit, když je to situací vyžadová-
no. Ovládat Script Runner, Automation for Jira, psaní 
Groovy Scriptů? Proč ne?!

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Rodina a mé rostoucí děti na mne kladou stále větší 
požadavky. Jejich koníčky a kroužky, které navštěvu-
jí, stojí stále více cenného času – a ten jim chci dopřát. 
Jsem rád, že mohu práci i potřeby své rodiny skloubit 
v dobře fungující celek, kdy nemusím omezovat rodi-
nu a zároveň se mohu naplno věnovat své práci.

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš.

Na jaře 2019 jsem musel neplánovaně na jednom 
projektu zastoupit svého kolegu. Měl jsem sám svůj 
kalendář nabitý jinými úkoly. Ty jsem ale musel od-
sunout a  pustit se společně s  kolegyní do návrhu 
nového systému. Moc rád vzpomínám na hodiny u ta-
bule, kdy jsme se mohli společně (v dobrém) pohádat 
a navzájem se hecovat k lepšímu výsledku. Kolegyně 
nakonec projekt zdárně po několika dalších měsících 
dokončila a já jsem rád, že jsem k tomu mohl být ná-
pomocen. Dva dohromady mnohdy udělají více než 
každý zvlášť. A  rozdílné názory na začátku mohou 
celé věci spíše pomoci.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Pro mě je důležitá rodina a v MoroSystems mám flexi-
bilitu práce, která mi umožňuje se jí více věnovat.

Analyst
v Praze

Consultant 
v Brně

Junior Developer
v Hradci Králové

BARBORA ONDŘEJ TOMÁŠ
3 ROKY 3 ROKY 2 ROKY

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a? 

V posledom čase som v More pracoval na viacerých 
zaujímavých veciach. Na projekte eSF, na ktorom mo-
mentálne pracujem, ide najmä o veľkú variabilitu rôz-
nych technológií a protokolov, s ktorými sa pri iných 
projektoch len tak nestretnem. Ako príklady môžem 
spomenúť napríklad využitie Hazelcastu ako in-me-
mory Mcahce alebo prechod na OpenJDK 11.

Developer 
v Brně

MATEJ
2 ROKY
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Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Už to sice bude skoro rok, ale jednoznačně Sweet-
-Box. Od té doby se mi drobné v  peněžence dlouho 
neohřejí, mám ji tudíž stále lehkou.

Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Naučil jsem se lépe zvládat stresové situace  a orga-
nizovat si čas. Manželka mi říká, že už nejsem protivný 
tak jako dřív. :)

Je super, že lidé při výběru restaurace berou v úvahu 
jídelní preference ostatních, a  tak mohu i  jako býlo-
žravec chodit s kolegy na oběd. Líbila se mi a stále líbí 
malá a  pohodlná kancelář nebo že občas grilujeme. 
A  ještě k  tomu často máme psa. V  tomhle prostředí 
se cítím jako doma.

Proč sis vybral/a práci v MoroSystems?

Chtěla jsem pracovat v  malé společnosti, kde bych 
měla více příležitostí učit se novým a  rozličným vě-
cem a zároveň uplatnit svoje vlastní nápady a řešení. 
Po několika letech v korporátu mi chyběla práce s lid-
mi nadšenými pro věc a pocit, že moje práce má vý-
znam a přínos (v oddělení se 600 lidmi to není poznat). 
Myslím, že jsem přišla v nejlepším okamžiku, protože 
se moje role v průběhu několika měsíců hodně změni-
la a já se tak učím nové věci. Těším se na příští obdo-
bí, kdy budu mít větší odpovědnost a pestrost práce. 
Myslím, že to bude velmi zajímavé.

Jak jsi v MoroSystems prožil/a své první týdny a mě-
síce? 

Prvních několik týdnů jsem se seznamovala s  lidmi 
a  s  novým prostředím. Vážím si toho, že byl každý 
ochoten mi pomoci. Atmosféra v Praze je velmi přá-
telská a  neformální, což nám ulehčuje komunikaci.
Každou středu chodíme do jiné restaurace vyzkoušet 
něco nového (říkáme tomu experimentální středy). 

Senior Tester
v Hradci Kralové

Support Analyst
v Praze

MICHAL MIA
5 LET 1/2 ROKU

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a?

Za poslední rok jsem pracoval na správě několika pro-
jektů využívajících NEFTIS řešení, na kterých jsem si 
zdokonalil a rozšířil své znalosti v Dockeru, AWS, ma-
ven buildech a deployment automatizaci.

Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Naučil jsem se hlavně lépe si organizovat čas a  roz-
vrhnout si své úkoly tak, aby má práce byla co nej-
efektivnější, což mi ze začátku po nástupu ze školy 
dělalo celkem problémy, a  bezesporu mi to pomáhá 
i s organizací času v každodenním životě.

Tester 
v Hradci Kralové

ANTONÍN
2 ROKY
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Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Každý rok se účastníme Běhu pro Světlušku – v Praze 
a v Brně. Letos však napadlo kolegu Michala, že když 
máme kancelář i v Hradci Králové, proč si to nezaběh-
nout i v Hradci (v Hradci bohužel oficiální běh nepro-
bíhá). Pár z nás se tohoto nápadu chytlo, vybrali jsme 
termín, naplánovali trasu, rozsvítili vlastní čelovky 
a zaběhli jsme si krásných 6 km kolem centra Hradce. 
Na závěr každý přispěl dobrovolnou finanční částkou, 
kterou jsme poslali na účet Světlušky. Bylo to moc 
pěkné, milé, týmové a altruistické. Jsem pyšná na to, 
že lidi s  takovými nápady můžu považovat nejen za 
své kolegy, ale zároveň i kamarády.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Práca na plný úväzok a denné štúdium nie vždy sú zlu-
čiteľné. Vďaka MoroSystems a pochopeniu, s ktorým 
sa tu stretávam, flexibilite, ktorá je mi umožnená, 
a  praxi, ktorú tu získavam, môžem bez problémov 
chodiť do školy, učiť sa a aplikovať poznatky, ktoré sa 
v nej naučím takmer okamžite. 

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš. 

Najlepšie zážitky v  MoroSystems zažívam s  naším 
tímom. Raz za čas sa dohodneme na malom „team-
buildingu“, ktorý spočíva v tom, že každý z nás niečo 
pripraví, donesie, Jirka nám ugriluje burgery alebo inú 
delikatesu a spoločne strávime čas práve v kancelá-
rii. Napriek tomu, že spolu sedíme každý deň, mám tie-
to spoločné chvíle veľmi rada práve preto, že dokazu-
jú, že nám to spolu funguje nielen v práci, ale aj ľudsky. 

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

Ozval se MoroZvon. Všichni už byli nastoupeni v rela-
xu... a já dostala kytku. Velkou kytku. Ve stylové váze 
ze sklenice od utopenců. A s přáním k svatbě.
Mé zaskočení asi bylo znát. :-)

Proč sis vybral/a práci v MoroSystems?

Hľadal som stabilnú a  rastúcu firmu s  neformálnym 
a  priateľským prostredím, príjemnými kanceláriami, 
pohodovým vedením, zaujímavými projektmi a  sk-
úsenosťami, z ktorých môžem čerpať pri mojom roz-
voji. Celkom dlhý zoznam, ale keď už som mal odísť 
z mojej predchádzajúcej pozície, muselo to stáť zato. 
Už po prvých nezáväzných stretnutiach a  rozhovo-
roch o možnej spolupráci mi bolo jasné, že som našiel 
presne to, čo som hľadal.
 
V MoroSystems som bol prvýkrát už v roku 2017 na 
prednáške Juergena Hoellera o Spring 5 a už vtedy na 
mňa firma urobila skvelý dojem. No a prešli dva roky, 
a som tu.

Jaké byly tvé první dojmy z práce v MoroSystems?

Po takmer dvoch rokoch som sa konečne znovu začal 
ráno tešiť do práce. :) Čo viac dodať?

Human Relations Manager 
v Brně

HR Coordinator  
v Brně

Tester
v Hradci Králové

Senior Developer
v Brně

MICHAELABIBIANA DANAMICHAL
2 ROKY3 ROKY 1 ROK1/2 ROKU
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Nejdůležitějším v  životě se stal můj letos narozený 
syn Daniel. Práce mi dodává stabilitu v životě a chuť 
nadále na sobě pracovat, za což jsem velice rád.

Proč sis vybral/a práci v MoroSystems?

Viac menších projektov, nové technológie, milí a skú-
sení ľudia, príjemné prostredie a  hlavne sa ma Míša 
nepýtala stupídne otázky na pohovore. 

Jaké byly tvé první dojmy z práce v MoroSystems?

Bola som príjemne prekvapená ochotou ostatných 
pomôcť, vysvetliť alebo mi zopakovať to isté trikrát. 

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Aktuálně je pro mě hodně důležité získávat nové zku-
šenosti v  různých oblastech. Baví mě dělat věci po-
řádně, zlepšovat produkt, na kterém pracuji, a při tom 
mít možnost se vzdělávat. A přesně to je to, v čem mi 
Moro dává velký prostor. Mám možnost pracovat na 
různorodých projektech, které mě vždy naučí něco 
nového. I mimo projekty je příležitost zkusit něco, co 
jsem ještě nedělala, a rozšířit si tak obzory.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a? 

Poslední půlrok pracuji na projektu, v  rámci kterého 
tvoříme systém pro správu elektráren vyrábějících 
elektřinu z  obnovitelných zdrojů. Mám možnost se 
setkat s řadou zajímavých lidí s různými zkušenostmi 
z oblasti vývoje i energetiky. V kontaktu jsem tak ne-
jen s lidmi, kteří tyto elektrárny staví a dohlíží na jejich 
správné fungování, ale také s těmi, kteří zpracovávají 
a analyzují nasbíraná data z celého světa. Nadšení pro 

Tester
v Hradci Králové

Junior Developer 
v Brně

Junior Developer
v Brně

RENÉKLAUDIA MICHAELA
5 LET1/2 ROKU 1 ROK

projekt a způsob myšlení těchto lidí jsou pro mě vel-
kou inspirací a zároveň motivací dělat věci stále lepší. 

Naučila jsem se, že zadání od zákazníka není jen 
o tom, sedět a plnit úkol, ale nabízí příležitost pro vše-
tečné otázky směrem k zadavateli. Můžeme tak lépe 
pochopit celou problematiku a  odhalit tak možné 
nedostatky. To vše je podle mě klíčem k úspěšnému 
projektu.
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Proč sis vybral/a práci v MoroSystems? 

Prvý dojem. Učarovala mi atmosfera v  bratislavskej 
kancelárii. Od prvej chvíle, ako som vkročil do dverí, 
som vedel, že toto je to pravé miesto pre mňa. Nikto 
sa tu na nič nehral, každý sa ku mne správal priateľsky 
od prvého stretnutia. 

Jaké byly tvé první dojmy z práce v MoroSystems?

Uff, že toto nedám. Nemyslíte vážne... toľko informá-
cií... toľko nových pojmov. Našťastie mám tých najlep-
ších kolegov, ktorí mi so všetkým vždy radi pomôžu. 
Aj s úplnou hlúposťou, ktorú neviem.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Momentálně je pro mě důležité sesadit Jardu Hlůška 
z prvního místa v MoroCykloKilometrech, což je naše 
interní soutěž v počtu najetých kilometrů, které se na 
konci roku promění v koruny a ty Moro věnuje na dob-
rou věc, kterou my sami vybereme. V kanclech máme 
skvělé zázemí pro to, abychom mohli jezdit do prá-
ce na kole, jít si přes den zaběhat nebo vyjet rovnou 
z práce na švih, a to je super.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Snickerskový narozeninový dort od Martina a máslo-
vo-máslová narozeninová pomazánka od Kamči.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a?

Rozjíždíme nový projekt, na kterém jsem si rozšířil 
znalosti ohledně GraphQL jak z  hlediska backendu, 
tak z  hlediska frontendu. GraphQL je velmi zajímavá 
technologie zjednodušující práci a design API.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Rovnováha mezi pracovním a  soukromým životem. 
Jak home office, co jde dohodnout i ten den ráno, tak 
pružná pracovní doba. Mně umožňuje být s  rodinou 
v době, kdy je to potřeba, a pracovat v době, která vy-
hovuje mně.

Tester 
v Bratislavě

Developer 
v Brně

Senior Developer
v Brně

Developer
v Hradci Králové

MATÚŠVOJTĚCH JAROSLAVANTONÍN
1/2 ROKU6 LET 3 ROKY3 ROKY
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Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Rozšíření týmu v  projektu. Poznal jsem nové lidi, 
se kterými je radost pracovat.

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš.

Na MoroSystems mám rád, že se s  kolegy neschá-
zíme jenom u  otevřených notebooků, ale i  při jiných 
příležitostech, jako jsou MoroTýmování, teambuildin-
gy anebo akce i  pro plus jedničky. Jeden příklad za 
všechny je skvěle zorganizovaný MoroQuiz na začát-
ku roku, který jsem si opravdu užil. A vítězství díky na-
šemu úžasnému týmu už byla jen příjemná třešnička 
na dortu.

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš.

Rád spomínam na skúsenosť pri riešení problému, 
s ktorým sme sa nedávno borili na produkcii. Bol pia-
tok 14:15, keď sa zákazník ozval prvýkrát, že je niečo 
zle s poslednou verziou aplikácie. Po preskúmaní do-
stupných dát sme zistili, že sme do poslednej verzie 
zaniesli vážnu chybu. Nikto sa však nesnažil hľadať 
vinníka a  ukazovať prstom, namiesto toho sme sa 
ako tím pustili do práce a napriek sústavným tlakom 
a  eskalácii problému sme boli schopní o  pár hodín 
poskytnúť opravu. O  jedenástej večer sa konečne 
z telefónu ozvalo : „It works. I see huge improvement.“ 
Napriek faktu, že bol piatok a všetci sa tešili na víkend, 
nikto neodišiel a ako tím sme podali špičkový výkon.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a?

Od nástupu do MoroSystems jsem se až do letošního 
jara (velmi úspěšně) věnoval mobilnímu vývoji. Nic-
méně nastal čas pro novou výzvu, a proto když přišel 
Luboš Šmída s tím, že by potřeboval rozšířit svůj eSF 
tým o novou posilu, o skutečnýho borce, o machra, co 
ví a zná a všude byl dvakrát, a o autoritu jak morální, 
tak technologickou, řekl jsem mu, že dál už hledat ne-
musí. Od dubna jsem se tedy zapojil do vývoje eSF. 
A co mě to naučilo? Spoustu věcí, ale především to, 
že si příště setsakramentsky dobře rozmyslím, než 
Lubošovi zase na něco kejvnu.

Developer
v Hradci Králové

Developer 
v Brně

Team Leader
v Bratislavě

Senior Developer
v Hradci Králové
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá? 

Rodina. Můžu pracovat odkudkoliv a  víceméně kdy-
koliv, takže mám dost času na rodinu.

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš.

Niet lepšej ukážky atmosféry MoroSystems, než situ-
ácia, keď sedíte s kolegami a všetci spolu vymýšľate, 
čo napísať do Culture Book, aby to nevyznelo príliš 
strojene či formálne. No a v tomto momente príde ko-
lega, presne o 16:30, a spýta sa, či už je po pracovnej 
dobe a či môžeme začať piť. A tak sa stretneme v ku-
chynke pri čerstvo natočenom pive a spomíname na 
všetky ostatné akcie, ktoré sme v posledných týžd-
ňoch zažili. A tie tu radšej publikovať nebudem. :)

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Right now, my health and personal growth are my top 
priorities. I take pride in my position letting me sche-
dule things in a way that suits me best and gives me 
the time to keep up with all of my personal activities 
as well as work. Morosystems helps me with sche-
duled trainings and Morobreakfasts, where I  often 
get valuable information.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a?

I  regularly help create new e-learning courses, but 
recently I‘ve discovered the magic of creating scena-
rios. These are basic interactions simulating a person 
through a  computer, and depending on the choice 
of your responses, the computer will either become 
very happy with you or give you an angry look. This 
is extremely valuable for learning, and it‘s a lot of fun 
to create.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

V životě je pro mě důležité mít časovou flexibilitu, a to 
nejen že mohu odejít v případě potřeby dříve z práce 
(nebo přijít později do práce), ale že mám také mož-
nost pracovat z domova, pokud mi není dobře nebo si 
potřebuji něco zařídit např. na úřadě ve městě. V Mo-
roSystems s tím nemá nikdo problém a já jsem za to 
opravdu rád.

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš.

V MoroSystems se vždy neskutečně těším na společ-
né teambuildingové akce, které jsou nejen o krásných 
lokalitách a zajímavém soutěžním programu, ale také 
na nich zažiji vždy kupu srandy s kolegy.

Senior Developer
v Brně

Senior Developer 
v Brně

Support Analyst
v Praze

Administrator
v Praze
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

MoroSystems mi poskytuje jistotu v  podobě tabilní, 
moderní firmy s velkým množstvím rozličných zákaz-
níků a projektů. To v kombinaci s příjemným pracov-
ním prostředím a skvělými kolegy pro mě představuje 
ideální podmínky pro plnění pracovních úkolů a sebe-
realizaci. Zároveň ale nezanedbáváme ani společné 
mimopracovní aktivity a  mám i  dostatek prostoru, 
který mohu věnovat osobnímu rozvoji. To vše mi 
umožňuje najít si vhodnou životní rovnováhu mezi 
prací, vzděláváním se a odpočinkem.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Neplatí to len pre túto chvíľu: najdôležitejší sú pre 
mňa moja manželka a dve deťúrence. Rodičovstvo je 
úžasná vec, ale niekedy aj poriadne namáhavá. Moro 
mi vyšlo v ústrety a umožnilo mi skrátiť si dohodnutý 
úväzok, aby som neprepásol ich najkrajšie roky. Flexi-
bilný pracovný čas a možnosť vzdialenej spolupráce 
sú pre mňa ďalšie benefity, ktoré mi veľmi pomáhajú. 
Ďakujem vám za ne. :)

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

Veľkú radosť mi spravil pozitívny feedback k  men-
šiemu projektu, ktorý sme dodali zákazníkovi siedmy 
deň od zadania. Naplnili sme jeho očakávania a  po-
mohli mu digitalizovať viacero procesov. Teším sa na 
ďalšie výzvy, ktoré nám to prinesie.

Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Naučil jsem se, že práce není jen o tom, dostat úkol, 
splnit ho a to dělat pořád dokola. Naučil jsem se mít 
práci rád a našel jsem si výbornou partu. Naučil jsem 
se, že i když práce bere spousty mého volného času, 
tak to není jen doba, kdy „vydělávám peníze“, ale i čas, 
kdy se bavím a jsem spokojený.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Vzhledem k  tomu, že mi již přes rok dělá doma spo-
lečnost kromě ženy i naše malá budoucnost, plus do 
toho rekonstruujeme byt, je pro mě důležité skloubit 
práci a rodinu. A až v tuhle chvíli člověk pochopí, co to 
je „volná pracovní doba“.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

Blíží se dokončení projektu, na kterém jsem strávil 
několik let a poznal zde super kolegy. A díky tomu se 
přede mnou otevírá projekt nový, kde zúročím nabité 
zkušenosti.

Consultant
v Praze

Senior Developer 
v Brně

Developer
v Brně

Developer
v Brně
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Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

Jakožto sportovci a vyznavači nejrůznějších sportov-
ních aktivit mně vždy udělá radost, když se dokážeme 
dát do kupy a podrtit se na kolech, při běhu, na bad-
mintonu a  squashi, na volejbale... Za poslední dobu 
jsme těchto akcí zažili spousty a  každá mně udělala 
radost – poznáme se z  trochu jiné stránky, posune-
me limity, nikdy nevyměkneme. Už se těším na to, až 
se dáme dohromady příště a  sejdeme se jako vždy 
na následném afterposezení. O  těch radši nepsat, 
mnohdy končí luxusní historkou – jako tenkrát, když 
Pavel... Ale o tom až příště. :)

Proč sis vybral/a práci v MoroSystems?

Jako včela, která putuje rozkvetlou loukou v horském 
údolí během jarních dnů, jsem na internetu zřel jejich 
žluto-černý banner. Tyto barvy evokující přátelské 
prostředí, příjemné kanceláře a  silnou kávu se uká-
zaly jako pravdivé. Tak jsem přistál na této pomyslné 
slunečnici a připojil se ke zdejšímu úlu pilných včel.

Jak jsi v MoroSystems prožil/a své první týdny a mě-
síce? 

[Zápis z juniorského deníku 180919 v galaxii Moro]
První týden bylo přežití snadné, bylo mi umožněno se 
seznámit s místním prostředím, mým strojem a kultu-
rou. Zprvu jsem nerozuměl řeči místních, ale po pár 
Bún bò Nam Bô a Lamb Rogan jsem ji přijal za svou.
Potom přišel zlom! Tiše se plížící postrach jménem 
Projekt. Juniorský tým byl vyslán na svou první misi. 
Boj byl ukrutný. Selhání nebyla možnost, naštěstí za 
vedení zkušených mentorů mistrů bojovníků byl úkol 
splněn. 

Slyším zvuky, nejsme tu sami – něco se k  nám blíží. 
Netrpělivě vyčkáváme, obohaceni předchozími po-
znatky. 

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

Stále lepší káva a začátek badmintonové sezóny.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a?

Přepis AEVI Pay Admina do nového kabátu a poučení, 
že s JavaScriptem prostě člověk musí mít trpělivost.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

V létě jsem se zúčastnil grilovačky (čili kalby) na Zla-
tých pieskách s bratislavskými kolegy. Po dvou měsí-
cích jsem se z toho konečně zotavil.

IT Coordinator
v Hradci Králové

Junior Developer 
v Brně

Senior Developer 
v Hradci Králové

Senior Developer
v Brně
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Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš.

Rád vzpomínám, jak jsme jeli s  kolegou Matějem na 
nějaké jednání za zákazníkem do Prahy. Ve vlaku jsme 
pracovali každý na svých věcech. Najednou vidím, jak 
Matěj klečí na sedačce, otáčí se na cestující sedící za 
námi a dává se s nimi do řeči. Jsou to dvě sympatické 
dámy, které ve svém rozhovoru právě zmínily něco, co 
upoutalo Matějovu pozornost. Některá z nich použila 
kouzelné slovíčko „Jira“. Po chvilce je jasné, že sym-
patie jsou na obou stranách, a Matěj se otáčí zpátky 
ke mně. „Máme domluvenou schůzku v Kapitolu.“ Oba 
se smíváme nad tím, jak přirozeně a  nenuceně jde 
najít společné téma ke spolupráci. Stačí k  tomu mít 
otevřené oči, trochu pohotovosti, odvahy a lidskosti. 
Schůzka se nakonec opravdu uskutečnila a  my jed-
náme s Kapitolem o možnostech spolupráce. Pro mě 
osobně kouzelné.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Láska prochází žaludkem. Do práce nechodím jen 
proto, že mě to tady baví, ale i proto, že zde mám přá-
tele. Nedávno jsme se s týmem rozhodli, že bychom 
mohli společně jednou týdně posnídat a  vždy jeden 
z  nás něco připraví. Zanedlouho jsme s  holkama 
z  Backoffice zavedli ještě jednou týdně naše Slad-
ké o třetí, které funguje na stejném principu – každý 
týden jeden z nás něco připraví. Těší mě na tom dvě 
věci. První je ta, že strávím čas s přáteli nad nepracov-
ními tématy. Druhou věcí je to, že pro ně můžu udělat 
něco osobního vlastníma rukama a potěšit je tím. Pro-
stě nejde jen o práci...

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

V životě je pro mě nejdůležitější životní jistota a tu zde 
v MoroSystems nalézám.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

Lidský přístup, ochota pomáhat.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a?

Neustále makáme na rozvoji obchodu a  zákaznické 
základny. Hledáme přitom způsoby, jak efektivně na-
vazovat nová partnerství a zajistit si dostatek práce 
v budoucnu nebo při výpadku běžících projektů. Uvě-
domil jsem si přitom, že obchodní tým je jenom špička 
ledovce. Obchod firmy totiž tvoří všichni lidé, kteří v ní 
pracují. Každý svým způsobem přispívá k  budování 
značky, zvyšuje znalost firmy ve svém okolí a může do 
firmy přinášet zajímavé podněty pro spolupráci. Je 
potřeba o tom společně mluvit a hledat způsoby, jak 
těchto efektů využít. A to je pro mne další velká výzva.

Sales Director 
v Brně

CFO
v Brně

Administrator
v Brně
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Něco se naučit, vyzkoušet si něco nového, zajímavé-
ho. MoroSystems mi pomáhá tak, že mi dává takové 
možnosti, ať už je to cesta na konferenci nebo imple-
mentace nových technologií na projektu.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

Akce ve Zlíčku. Dobrý guláš, dobré pivo, dobří lidi. :)

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

V  letošním roce probíhá intenzivní vzdělávání per-
sonal leaderů - leadership a další soft-skills, které mi 
pomáhá jak v  rozvoji pracovních kompentencí, tak 
i v osobní rovině. Líbí se mi na tom efektivní prováza-
nost pracovního a osobního života.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a?

V současné době se věnuji koordinaci a řízení něko-
lika projektů a  týmů. Momentálně vznikající projekt 
pro našeho německého zákazníka mě naučil, jak 
z  hrubých odhadů vytvořit neprůstřelnou nabídku 
a jak si ji před zákazníkem obhájit.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Nejdůležitější je pro mě jistota a stabilita, které mám 
díky práci zde. Vždy mohu odejít domů s čistou hla-
vou a těšit se druhý den do práce, za skvělými lidmi, 
se kterými je vždy radost pracovat.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Možnost si vyzkoušet na novém projektu nové, mo-
derní technologie. Protože díky tomu mohu rozvíjet 
své znalosti a neustále se profesně posouvat kupředu.

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš. 

Jako každý rok jsme i letos vyrazili v zimě s Moro ka-
marády na hory. Tradiční Alpy jsme tentokrát vyměnili 
za Rokytnici v  Orlických horách, kde jsme si prona-
jali celou chalupu jen pro nás. Kromě skvělé zábavy 
a  spousty sportovních i  jiných zážitků rád vzpomí-
nám na své narozeniny, které shodou okolností vyšly 
právě na jeden z večerů v zasněžené chalupě. Vůbec 
jsem netušil, že se něco chystá, a o to větší radost mi 
udělala nečekaná oslava, hodně originální dort, lahev 
mé nejoblíbenější skotské kouřové whisky a  přede-
vším další skvělý večer strávený s přáteli.

Developer 
v Hradci Králové

Delivery Manager 
v Hradci Králové

Junior Developer 
v Brně

Solution Architect 
v Hradci Králové
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Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Baví ma, že sa firemné hodnoty dodržiavajú a  ľudia 
zo seba dávajú to najlepšie. Výsledky sú dôležité, no 
zároveň sa kladie dôraz na to, aby sme cítili podporu 
a spokojnosť.

Hoci som si to najprv neuvedomil, postupne som sa 
naučil plniť sľuby, ktoré dávam sám sebe a  zaviedol 
som viac disciplíny do svojho života. 

Profesne som sa zlepšil v práci s Reactom a v posled-
nom čase ma nadchol GraphQL.

A napokon – je skvelé sledovať a učiť sa, ako funguje 
správne nastavená firma, ktorá priťahuje šikovných 
a usmievavých ľudí. Ďakujem!

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Pro mne je aktuálně nejdůležitější volnost pracovní 
doby, když potřebuju pohlídat malou na chvilku nebo 
si zařídit něco na úřadech. V  Moro není problém si 
práci dodělat navečer. :)

Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Nejvíce v Moro oceňuji lidský přístup a partu v kance-
lářích, která je většinou pro každou špatnost. :) Neboli 
o zábavu není nikdy nouze. :)

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš.

Napříč týmy jsme se s několika lidmi dohodli, že si bu-
deme dělat každý den svačiny a  budeme se při tom 
střídat. Tohle mě opravdu moc baví. Každou chvíli nás 
někdo s nějakou pochutinou překvapí. Každý den se 
sejdeme v 15:30 v kuchyňce, pustíme si „restaurační 
hudbu“ a užijeme si při tom hoooodně srandy. 

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?  

Baví mě množství neformálních akcí a to, že navíc ty-
picky nejsou jen o pivu. Squash, badminton, volejbal, 
grilování, sportovní turnaje, Zlíčko (no dobře, tak Zlíč-
ko je trochu o pivu) a spoustu dalších firemních nebo 
kolegy organizovaných akcí. Jediné, co občas chybí, 
je čas.  

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš.

Rád vzpomínám na svůj nástup. Hledání práce jsem 
věnoval dost času, měl jsem za sebou už zhruba de-
sítku pohovorů, na většině míst už jsem byl v  x-tém 
kole nebo jsem zvažoval nabídnutou smlouvu a vypa-
dalo to, že už je dobojováno. A do toho mi napsal ka-
marád: „Prý hledáš práci, zkoušel jsi Moro? Můj šéf se 
zná s jejich šéfem.“ Chvíli jsem zvažoval, zda vůbec jít, 
ale díky tomu, jaká to byla haluz, jsem si řekl, že ještě 
jeden pohovor absolvuji.

Byla to správná volba. Byl to jednoznačně nejpříjem-
nější pohovor ze všech a  ještě ten večer jsem mohl 
s klidným svědomím ostatním napsat omluvný e-mail.

Developer 
v Brně

Senior Developer 
v Hradci Králové

Administrator 
v Brně

Senior Developer 
v Hradci Králové
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Je super, když se člověk ráno probudí a těší se do prá-
ce, kde na něho čeká fajn pracovní náplň a kolektiv, ve 
kterém se člověk opravdu nenudí. :) Když je čas, tak 
po práci zajdeme na stěnu nebo si zahrajeme poker… 
Dává mi to smysl, a proto pracuji v MoroSystems. :) 

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Do MoroSystems jsem přicházel, jelikož jsem chtěl na-
dále rozvíjet své zkušenosti v obchodě. Již druhým ro-
kem mi v tom MoroSystems maximálně vychází vstříc 
a nabízí stále nové výzvy, které mě posouvají dál.

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš. 

Na minulém vánočním večírku jsem měl možnost na-
živo vidět, jak spolu se všemi „paří“ i sám majitel, jako 
kdyby byl řadový zaměstnanec. Jen mě to utvrdilo 
v tom, že v MoroSystems si nehrajeme na pozice, ale 
na rovnocenné kolegy. A moc rád tuto zkušenost ší-
řím dál. :)

Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Pocházím z  úplně jiného odvětví, než je programo-
vání. MoroSystems pro mě byla první firma, ve kte-
ré jsem začala pracovat jako programátorka, a za tu 
dobu jsem se toho naučila opravdu hodně. Díky skvě-
lým programátorům a šikovnému vedení se neustále 
posouvám dopředu.

Ale to není vše, co mi tato firma dala. Naučila jsem se, 
že se v pracovním prostředí můžu cítit jako doma, že 
se spolu s kolegy můžu i zasmát. Naučila mě, že kole-
gové můžou být příjemní a fajn lidé.

Celkově si myslím, že je to jeden z benefitů firmy, pro-
tože kolektiv má na práci velký vliv, a v MoroSystems 
je to jedna velká parta, která táhne za jeden provaz. 

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

V mém mladém věku je pro mě důležité okusit si, co je 
to dospělost. V průběhu těch dvou let v MoroSy stems  
zažívám stěhování, osamostatnění a skloubení práce 
s osobním životem. MoroSystems mi v tomhle pomá-
há hlavně flexibilní pracovní dobou, kdy mám prostor 
věnovat se všemu, co chci. Zároveň mě ale společné 
nastavování firemních procesů v týmu nutí si uvědo-
movat, jak se mám chovat i  v  reálném životě, čemu 
všemu musím dát nějaký řád, a  ustanovit si priority. 
Díky lidem v  MoroSystems, kteří berou svoji práci 
zodpovědně, se mohu rychle posouvat dál jak v pra-
covním, tak v osobním životě.

Developer 
v Hradci Králové

Business Developer 
v Praze

Junior Developer 
v Brně

Consultant 
v Brně

TEREZAARTEM NIKOLAFRANTIŠEK
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Osobný rozvoj, práca na zaujímavých projektoch, 
práca so super ľudmi. Toto všetko môžem v MS nájsť.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

MS stále viac športuje. Je to vynikajúci spôsob, ako 
stmeliť kolektív.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Hodně takové drobné věci. Sranda a pohoda v práci. 
Nástup nových, šikovných kolegů. Přístupná sauna 
a bazén na MoroTýmování. Posezení v hospodě a na 
vodnici. Hraní karet Keyforge (kdo by si chtěl zahrát, 
nechť se ozve!). A vlastně i  funkční a dobrá aplikace 
pro veřejnost v produkci.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a? 

Gatsby, JAM Stack, PWA. Prostě nějaký technologie, 
pořád něco.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Spokojnosť zákazníka s naším vývojom.

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš.

Volejbal na Zlatých pieskoch, veľká vec... :)

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Velmi si cením a vážím flexibility, kterou mi MoroSy stems  
dává. Díky ní mohu vyváženě věnovat svůj čas rodině, 
která je pro mě důležitá, i práci.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

Radost mi udělal a stále dělá skvělý program vzdělá-
vání pro leadery.

Senior Developer  
v Bratislavě

Senior Developer 
v Brně

Senior Developer 
v Bratislavě

Back Office Manager
v Brně

MARTINTOMÁŠ BORISVERONIKA
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Tak a  teď čekáte, že bude následovat to, jak mi  
MoroSystems dává příležitosti se realizovat v  smy-
sluplné a kreativní práci, kde šéfovi mohu říci, že to, 
co právě řekl, je úplná blbost, nad šálkem dobré kávy. 
Chvíli jsem přemýšlel, jak tuto myšlenku přeformulo-
vat nebo učesat, aby nezněla jak laciná sci-fi. Berme 
to tak, jak to je. V  MoroSystems občas dostanete 
kafe, které vám chuťově úplně nesedne.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Důležité v životě je pro mě dlouhodobě hlavně zdraví, 
dobrá nálada a tak nějak radost ze života, kterou mi ve 
velkém dodává rodina a přátelé. Existují však i situace 
nebo překážky, které se pokouší můj život nabourá-
vat. Takový zjednodušený seznam jsem sepsal níže:

Nemám rád, když dělám něco stále dokola. Nebaví 
mě, když dělám něco, o čem vím, že nemá smysl. Ne-
dám do toho takový ten správný náboj. Nemám rád, 
když nemohu promítnout do toho, co dělám, vlastní 
myšlenky a  kreativitu. Nebaví mě, když musím pře-
mýšlet nad tím, jak říct lidem, že to, co právě vymysle-
li, je úplná blbost. Nemám rád laciné kafe z veřejného 
automatu.

Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Při realizaci projektu pro jeden nejmenovaný doprav-
ní podnik jsem měl poprvé na starosti návrh a imple-
mentaci frontendové části, což mi lidsky dalo náhled 
na to, jak vést méně zkušené kolegy. Pracovně jsem 
si z toho poté odnesl to, jak navrhovat či nenavrhovat 
takové aplikace.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a?

Nabehol som na nový projekt, kde bolo pre mňa 
takmer všetko nové... Bola to celkom výzva, ale po-
mohlo mi to zlepšiť si prehľad, dalo príležitosť/mož-
nosť pracovať/stretnúť sa s  vecami pre mňa nový-
mi (Devops - AWS, docker, Bamboo, skriptovanie, 
troubleshooting a  pod.) a  tiež už nepracujem len 
s  ľudmi v  rámci jednej kancelárie, takže aj zlepšenie 
v  komunikácii (mailing, meetingy, cally), čomu som 
sa dovtedy dosť úspešne vyhýbal :D , už som si na to 
zvykol a beriem to ako samozrejmosť...

Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Osobne asi, že ak sa mi niečo nedarí, nejde podľa 
predstáv, tak tu nie som na to sám, ale  mám ľudí, 
ktorých môžem poprosiť o radu, pomoc a ide to ľah-
šie, každý vie niečo a keď dáme hlavy dokopy, tak je 
to hotové hneď... Tí ľudia tu boli vždy, len ja som sa nie 
vždy pýtal... :)

Senior Developer 
v Brně

Developer 
v Hradci Králové

Tester
v Bratislavě

ROMAN MICHALPETER
7 LET 4 ROKY3 ROKY

120 121





Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Jako asistentka takřka denně řeším problémy, o kte-
rých jsem před tím neměla tušení! Náplní mojí práce 
je kombinace drobných rutinních záležitostí s velkou 
dávkou překvapení v podobě různých poruch, nehod 
a problémů, které je nutné řešit. Co mi to dalo? Trpěli-
vost, snahu dotahovat věci do konce (i když to zabe-
re několik týdnů až měsíců), jednání se spoustou lidí 
různých profesí, snahu hledat řešení a především se 
nevzdávat a každý den začít zase hezky od začátku. 

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

Letný teambuilding na Zlatých pieskoch v  Bratisla-
ve je jedna z  najlepších firemných akcií, ktorú môže 
človek zažiť. Toto bol jej tretí ročník a dúfam, že budú 
ďalšie. Vždy je tam veľmi uvoľnená atmosféra, hrá sa 
volejbal, girlovačka do rána, kúpanie a nočné kúpanie. 
:-D.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

V  letošním roce 2019 se událo hned několik důleži-
tých a  náročných okamžiků, od zařizování svatby až 
po organizaci a samotnou rekonstrukci nového bytu. 
Díky flexibilní pracovní době a  pracovní náplni jsem 
všechno zvládnul s úsměvem a v největší pohodě.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

V  průběhu několika posledních měsíců jsem dostal 
možnost se zapojit také na jiných projektech, kde 
jsem mohl jak využít své frontendové zkušenosti, tak 
i zapojit špetku kreativity.

Proč sis vybral/a práci v MoroSystems?

„Řekli ‚pojď mezi nás‘, tak jsem šla.“

Jak jsi v MoroSystems prožil/a své první týdny a mě-
síce? 

Úzkost, pláč, deprese... To všechno se mi naštěstí vy-
hnulo, protože je to tu bezva a kolegové jsou skvělí. :)

Assistant  
v Brně

Developer 
v Bratislavě

Developer 
v Hradci Králové

Support Analyst
v Brně
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Pro mě osobně je velmi důležité mít v životě možnost 
seberealizace a prostor se stále učit nové věci, což mi 
MoroSystems umožňuje. Zároveň jsou v mém životě 
důležití přátelé a  lidé, kterými se obklopuji. V  Moru 
jsem našla kolegy s  podobnými koníčky i  názory, ze 
kterých se postupné stali přátelé, a  aktuálně s  nimi 
trávím nemalé množství času i po pracovní době. :)

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

Přímá pozitivní zpětná vazba od našich zákazníků na 
spolupráci s námi. To, že vztahy stavíme na upřímnos-
ti a důvěře (kromě toho, že jsme po technické stránce 
skvělí :) ), nese svoje plody. To je přesně to, co člověku 
dodá energii do další práce.

Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá? 

Jakožto otec dvou malých dětí oceňuji v Morosy stems  
jak možnost pracovat z  domova, tak i  flexibilní pra-
covní dobu.

Na čem jsi v poslední době pracoval/a a co zajímavé-
ho ses při tom naučil/a?

Posledních několik měsíců pracuji jako nový člen 
NEFTIS týmu. Zapojení do tohoto projektu bylo pro 
mě výzvou, protože jde o  rozsáhlý projekt s  širokou 
vývojářskou i uživatelskou základnou. Práce zde vy-
žaduje jiné přístupy kpráci, než na jaké jsem byl dosud 
zvyklý. Zkrátka člověk se zde má stále co učit.

za pár měsíců přijela na workshop do Polska, vydala 
jsem se za ní, podnikly jsme pár výletů a hodně se na-
smály. Jsme spolu stále v kontaktu…

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš.

Asi před půl rokem jsem nastoupila na projekt jako 
UX designérka. S  velkým respektem, přeci jen jsem 
měla za sebou jen pár zkušeností s  UX procesy, ale 
kolegové mě podpořili, ať to zkusím. Projektový tým 
sídlil kousek od Toronta, pracovala jsem vzdáleně. 
Ukázalo se, že zákazník zaměnil zkratky a  očekával 
spíše vizuálního designéra. Na výtvarných aktivitách 
jsem ve svém volném čase dříve pracovala. Ale v  IT 
světě jsem s ním neměla, kromě navrhování plakátů či 
střihu filmů, zkušenost. A tak nastalo několik měsíců 
učení a zdlouhavé práce. V jednu chvíli k zákazníkovi 
nastoupila do design týmu nová designérka, původně 
grafička. Ihned pochopila, kde se stala chyba. A  tak 
jednou týdně v  šest hodin ráno kanadského času 
jsme si volaly, probíraly otázky a společně projekt po-
souvaly kupředu. Nakonec jsem ho dokončila a pře-
dala místní nové designérce, která v  něm pokračuje 
doposud. Vyvinulo se z  toho milé přátelství. Donna 

Delivery Manager 
v Brně

Senior Developer 
v Hradci Králové

Analyst
v Praze
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Co je pro tebe v  tuto chvíli v  životě důležité a  jak ti 
v tom práce v MoroSystems pomáhá?

Je pro mě důležitá volná pracovní doba a jsem rád, že 
v Moru je tohle super. Občas potřebuju odběhnout na 
nějaké focení, pracovat z domu, něco si vyřídit, zajít si 
na nějaký meeting mimo firmu, a nikdy jsem nenarazil 
na to, že by to byl problém.

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

Dost často u nás hrajeme deskovky (což mě strašně 
baví) a poslední dobou jsme si oblíbili Keyforge. Ne-
dávno jsme v Keyforge pořádali turnaj se spřátelenou 
firmou Court of Moravia, dostali jsme pěkně na prdel, 
ale všichni jsme si to užili a už se těšíme na další turnaj.

zákazníkovi velmi líbí a přeje si v projektu dále pokra-
čovat. S námi. V MoroSystems pracuji šestým rokem 
a  stále více si cením toho, že mohu na podobných 
projektech pracovat. 

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš.

Po pěti letech práce pro jednoho našeho významné-
ho zahraničního zákazníka jsme se dostali do situa-
ce, kdy jsme měli s  projektem skončit. Nabídli jsme 
úplně novou verzi, která splňovala nové požadavky 
a nároky na provoz. Zákazník si přesto vybral konku-
renční nástroj. Nevzdali jsme to. Po několika měsících 
přesvědčování a  dokazování se podařilo rozhodnutí 
zvrátit a nastartovat úplně novou fázi projektu i spo-
lupráce s  tímto zákazníkem. Byli jsme ale postaveni 
před konečný termín dokončení a  ten jsme museli 
zvládnout. S  týmem jsme intenzivně pracovali osm 
měsíců na přípravě nové verze. Je to několik dnů, co 
jsme úspěšně dodali nové řešení do produkce. Bylo 
potřeba hodně úsilí a  přesčasů. Zrušených dovole-
ných. Museli jsme objet a  vytrénovat týmy po celé 
Evropě. Náš tým to zvládnul. Jsem pyšný, že mám 
takové kolegy a mohu se na ně spolehnout. Dodrželi 
jsme slovo, které jsme zákazníkovi dali. Nová verze se 

Senior Developer  
v Brně

Business Unit Manager
v Praze

LUKÁŠ EDUARD
6 LET 6 LET

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?  

Že som mal možnosť si za krátky čas (polrok) vy-
skúšať viacero rôznych projektov, a získať tak prehľad 
o viacerých zaujímavých projektoch, ktoré v rámci BA 
pobočky realizujeme. 

Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

Viac spolupracovať s ľuďmi v tíme, čo mi určite pomô-
že aj v každodennom živote.

Developer 
v Bratislavě

JAKUB
4 ROKY
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Jak jsi v MoroSystems prožil/a své první týdny a mě-
síce?  

První měsíce v MoroSystems se pro mě nesly v duchu 
velkého nadšení. Konečně jsem se dostal k práci, kte-
rou jsem už dlouho chtěl dělat, měl jsem kolem sebe 
lidi, kteří mě úplně přirozeně přijali mezi sebe, a  za-
čal jsem s nimi trávit čas i mimo pracovní dobu. Když 
jsem si s něčím nevěděl rady, tak jsem se mohl pora-
dit se svým mentorem, který si na mě vždycky udělal 
čas a předal mi spoustu zkušeností. Super pocit mám 
i z toho, že jsem součástí žijící firmy, ve které se pořád 
něco děje, a všechny události se v MoroSystems sdílí 
úplně otevřeně. A pak jsou tu ještě různé malé radosti 
jako vynikající káva, herní večery, MoroSnídaně a dý-
chánky. Zkrátka jsem tu dost happy. :)

Proč sis vybral/a práci v MoroSystems?  

Skvělé firemní principy, obecně uvolněná atmosféra 
a v kombinaci s pozicí, která pro mě byla ideální, a zá-
roveň zajímavými projekty, na kterých MoroSystems 
pracuje, to byla pro mě jasná volba. :)

Jaké byly tvé první dojmy z práce v MoroSystems?

Byl jsem nadšený – pokud něco nevím, všichni okolo 
moc rádi pomůžou a zároveň je taky skvěle vymyšle-
ný Onboarding, což mi taky hodně pomohlo. A v kom-
binaci s božskou kávou a obecně prostředím, které tu 
máme, to jde mnohem snadněji. :)

Proč sis vybral/a práci v MoroSystems?

Ke konci roku 2018 jsem se rozhodl, že upravím směr 
svojí kariéry a  budu se do budoucna věnovat tech-
nické práci – konkrétně mě zajímal frontend a React. 
MoroSystems jsem si vybral hlavně proto, že hned 
po prvním pohovoru mi bylo jasné, že je tu velká ko-
munita super přátelských lidí, kteří pracují přesně 
s  těmi technologiemi, kterým se chci věnovat. Pro 
mě to znamenalo hlavně příležitost se v krátkém čase 
naučit spoustu nových věcí a posunout se dál. A po 
prvních pár týdnech se ukázalo, že jsem se nespletl 
a vybral si fakt dobře.

Support Analyst 
v Brně

Developer
v Brně

ADAM MARTIN
1/2 ROKU 1/2 ROKU

Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč?

Spolupracovnice Monča – zeptala se mě, jestli jsem 
nezhubnul. 

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš. 

Při vyplňování těchto otázek mi Luboš řekl, že mu při-
jde, že jsem tlustý. Jo, na Luboše budu rád vzpomínat.

Senior Developer
v Hradci Králové

ROMAN
7 LET

132 133



Co ti v MoroSystems v poslední době udělalo radost 
a proč? 

V  poslední době mně udělal velkou radost nástup 
nové kolegyně Kamči, protože jsme si skvěle lidsky 
sedli a dobře se nám v našem malém finančním týmu 
spolupracuje.

Financial Controller  
v Brně

MICHAL
3 ROKY

Sdílej nějaký příběh, který jsi v  posledním roce  
v MoroSystems zažil/a a rád/a na něj vzpomínáš. 

V  posledním roce jsme se na aktuálním projektu 
sblížili s  lidmi od zákazníka do takové míry, že jsme 
schopni se mezi sebou bavit jako kamarádi. Tomu-
to vztahu napomáhá jak přístup MoroSystems, tak 
skvělá nálada uvnitř týmu. Neznamená to, že nám 
na stole nepřistávají žádné problémy, ale v přátelské 
a otevřené atmosféře je téměř radostí tyto problémy 
řešit a mnohdy znamenají „jen“ další zpestření každo-
denních činností. Součinnost se zákazníkem zname-
nala v uplynulém roce i součinnost na nepracovních, 
většinou večerních činnostech, ale o tom snad raději 
osobně. :)

Co ses za poslední rok v MoroSystems naučil/a pra-
covně nebo lidsky?  A jak ti to pomáhá v každodenním 
životě?

V  uplynulém roce jsem byl členem skvělého týmu, 
který mě stále posouval v učení se lidskému přístupu 
a pochopení, že všichni nejsme stejní a ani nemůžeme 
být. Těším se, že se v tom následujícím naučím pomá-
hat ostatním tím pro ně správným směrem.

Senior Developer
v Brně

MARTIN
4 ROKY
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O vlastní výtisk si napiš na ahoj@morosystems.cz, rádi ti ho pošleme.

TOUTO KNIHOU JSME CHTĚLI UKÁZAT SVĚTU, 
JACÍ JSME UVNITŘ. VÍŠ O NĚKOM, KOHO 

BY MOHLA ZAJÍMAT? TAK MU JI DEJ. 

www.vsadnajavu.cz a www.facebook.com/MoroSystems.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O NÁS NAJDEŠ NA BLOGU

Stav se za námi v Brně, Hradci Králové, Praze a Bratislavě.
www.morosystems.cz  /  +420 737 543 936  /  ahoj@morosystems.cz


