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Naši zákazníci i společnost od Microsoftu očekávají, že 
naplno využijeme potenciál, který technologie nabízejí, 
a přitom budeme i nadále zachovávat hodnoty, které jsou 
nadčasové. Naše závazky a aktivity v oblasti společenské 
zodpovědnosti nám umožňují tato očekávání naplnit. 

Satya Nadella, generální ředitel Microsoftu

Misí Microsoftu je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Věříme, 
že odpovědnost začíná vytvořením příležitostí pro všechny. Cílem společenské odpovědnosti 
Microsoftu je poskytnout přístup k technologiím a znalostem právě těm lidem a organizacím, 
které to potřebují nejvíce a jejichž možnosti využívat moderní technologie jsou často 
omezené. Pomáháme dětem a mladým lidem, zejména těm, kteří mají nějaké znevýhodnění, 
neziskovým organizacím, vzdělávacím institucím a dalším partnerům tím, že s nimi sdílíme naše 
technologie, zdroje, čas a dovednosti. 



Naše hodnoty

Ochrana soukromí

Naším posláním je vyvíjet a poskytovat bezpečné a spolehlivé IT služby. 
Věnujeme maximální pozornost ochraně osobních údajů a soukromí 
v digitálním světě a naše řešení odpovídají vysokým evropským 
bezpečnostním standardům. Více na www.microsoft.com/trustcenter.

Etické a odpovědné jednání

Všichni, kdo vystupují jménem společnosti Microsoft, včetně našich 
partnerů a dodavatelů, musí jednat v souladu se všemi legislativními 
nařízeními, antimonopolními zákony, obchodními pravidly, ochranou 
lidských práv a duševního vlastnictví i s antikorupčními pravidly. 
Zároveň musí dodržovat etická pravidla, a to nad rámec platných 
nařízení a zákonů. 

Naše hodnoty

Bezpečnost

Dlouhodobě se snažíme předcházet rizikům, která mohou na internetu 
čekat zejména na děti a mládež. Vzděláváme děti i širokou veřejnost 
a pomáháme lidem chránit jejich soukromí. Do projektu Kraje pro 
bezpečný internet se loni zapojilo přes 25 000 zájemců. 

https://www.microsoft.com/trustcenter


Diverzita
Dlouhodobě se snažíme motivovat ženy k práci v IT odvětví. Pro ženy 
zaměstnané v Microsoftu je připraven interní program SWIM (Support 
Women in Microsoft). Pro studentky středních škol pořádáme vzdělávací 
akce v rámci programu DigiGirlz. Jsme také partnerem Letní školy dívek 
v IT, kde se středoškolačky učí programovat.

Flexibilita
Moderní technologie umožňují efektivnější i flexibilnější styl práce, 
který vede k většímu výkonu i větší spokojenosti v osobním životě. Naši 
zaměstnanci si mohou sami určit, kdy a kde pracují, aby dosáhli nejlepších 
výsledků z hlediska pracovních cílů, potřeb týmu i svého osobního života. 
Přečtěte si více na www.microsoft.cz/odkudkoli. 

Dobrovolnictví
Vytváříme zaměstnancům příležitosti pro manuální pomoc i expertní 
dobrovolnictví. Až tři pracovní dny bez krácení mzdy mohou strávit 
podporou dobročinného projektu. Naši zaměstnanci se v rámci 
expertního dobrovolnictví věnují výuce programování, mentoringu nebo 
třeba implementaci moderních technologií v neziskových organizacích.

Dialog a zpětná vazba

Podporujeme otevřený dialog se zájmovými stranami o tom, jak je 
naše činnost ovlivňuje a jak můžeme společně podpořit odpovědné 
podnikání a udržitelný rozvoj české společnosti.



Technologiím se vyplatí rozumět. Devět z deseti pracovních míst v Evropě již dnes 
vyžaduje určitou úroveň práce s technologiemi, technologie pomáhají efektivnější 
spolupráci v neziskovém sektoru i rozvoji podnikání. Proto se snažíme vzdělávacími 
programy rozvíjet digitální dovednosti mladých lidí, kapacitu neziskových organizací 
a nastartovat podnikání mladým firmám. 

AKADEMIE 
PROGRAMOVÁNÍ

Kódování není pouze pro ajťáky. Hravou formou představuje 
dětem, školákům a studentům základy programování, a tak 

v nich rozvíjí jednu z klíčových dovedností 21. století.  Za 
poslední dva roky jsme se základy programování seznámili 

přes 4000 dětí v offline kurzech a kódovacích dílnách, 
prostřednictvím e-learningu na www.akademieprogramovani.cz 

se učí kódovat 1000 uživatelů měsíčně.

Technologie pro všechny

PARTNEŘI VE VZDĚLÁVÁNÍ
Prostřednictvím koncepčního zavádění moderních technologií 
do výuky a dlouhodobého systému vzdělávání učitelů přispíváme 
ke zvyšování kvality českého školství. Máme 6 referenčních škol v ČR 
a 3 na Slovensku a 20 vzdělávacích center v různých regionech, jejichž 
prostřednictvím je do vzdělávání zapojeno 750 škol. 

Učím se  s Microsoftem

www.akademieprogramovani.cz 

www.isic.cz 

www.akademieprogramovani.cz
www.isic.cz


MVA KURZY

IMAGINE CUP

MICROSOFT IMAGINE

MICROSOFT STUDENT PARTNER

STUDENTSKÉ
TRENÉRSKÉ CENTRUM

Microsoft dává studentům každoročně příležitost porovnat síly se 
soutěžícími z celého světa a získat tak užitečnou zkušenost v rámci 

celosvětové soutěže Imagine Cup. Za patnáctiletou historii soutěže se 
do finále probojovalo již několik týmů z České republiky a Slovenska.  

Tým X.GLU z České repubiky letos vybojoval historické prvenství.

Získat software nebylo nikdy snazší. Program 
Microsoft Imagine umožňuje studentům bezplatně 

využívat software od Microsoftu a poznávat tak 
technologie budoucnosti. Školy navíc mohou získat 

výhodně také nejmodernější nástroje pro spolupráci. 
Microsoft Office si díky školnímu účtu stáhlo 

bezplatně již 140.000 studentů a učitelů.
Technologie jako koníček nebo cesta k dalšímu 
rozvoji. Nejen studenti mohou díky MVA 
(Microsoft Virtual Academy) kurzům z pohodlí 
domova využít stovky e-learningových kurzů  
v 11 různých jazycích včetně češtiny.

Praxe, školení, zkušenosti a kontakty. Spolupráce 
na zajímavých projektech, možnost testování nejnovějších 

technologií, psaní diplomových prací a zkušenosti ze života 
velké IT firmy. Do skupiny více než 50 vysokoškoláků 

Microsoft nabírá průběžně celý rok.

Nabitý dvouletý program pro středoškoláky, jehož součástí je nejen 
rozvoj ICT dovedností, ale i umění prezentace, zkušenosti z akcí 
Microsoftu a možnost stáží. Ročně přijímáme 30 studentů v ČR  
a 15 na Slovensku, kteří musí nejdříve uspět ve výběrovém řízení. 
Někteří absolventi STC si založili firmu, jiní nastoupili do renomovaných  
IT firem nebo se věnují lektorské činnosti.

Přípravuji se 

na praxi

Stavím se 

na vlastní nohy

imagine.microsoft.com 

imagine.microsoft.com 

mva.microsoft.com 

www.microsoft.com/cs-cz/education/students/stc
nebo stcmicrosoft.azurewebsites.net

www.studentpartners.ms

https://imagine.microsoft.com/
https://imagine.microsoft.com/
mva.microsoft.com
https://www.microsoft.com/cs-cz/education/students/stc/
http://stcmicrosoft.azurewebsites.net/
https://www.studentpartners.ms/


 

PARTNERSKÝ  
EKOSYSTÉM 

NGO AWARD

MACH PROGRAM

BIZSPARK

TECHSOUP
Usilujeme o to, aby každá nezisková organizace na celém světě měla přístup k technologiím 
a znalostem, které jí umožní naplno využívat svého potenciálu. Proto mohou software od Microsoftu 
včetně cloudových služeb získat zdarma či za zlomek standardní ceny. V České republice 
a na Slovensku této nabídky využilo téměř 5000 neziskových organizací, které získaly software 
v hodnotě přesahující 23 mil. dolarů. 

Cenami NGO AWARDS 
oceňujeme neziskové 
organizace, které využívají 
technologie inovativním 
způsobem. Letos získaly cenu 
NGO Award tři české a dvě 
slovenské neziskovky.

Čerství absolventi vysokých škol mohou nastartovat svůj profesní růst 
v rámci dvouletého programu MACH (The Microsoft Academy for College 
Hires), který nabízí zodpovědnost za konkrétní pozici, stínování top 
managementu a mezinárodní zkušenost. MACHové tvoří v současné době 
15 % zaměstnanců firmy v ČR a na Slovensku.

Obchodní model společnosti 
je postavený na partnerském 
ekosystému, který v České republice 
a na Slovensku čítá na 3500 
partnerů. České partnerské firmy 
jsou jako zaměstnavatel desítek tisíc 
lidí důležitým prvkem na podporu 
konkurenceschopnosti České 
republiky. 

Začínající firmy mohou využít 
podpory partnerských akcelerátorů 
a programu BizSpark – nabídky 
cloudového uložiště Microsoft Azure, 
vývojářského softwaru a dalších 
služeb úplně zdarma na dobu 
jednoho roku. Jen za letošní rok 
přibylo 281 nových českých  
a slovenských start-upů, které 
využívají benefity programu.

Využívám technologie 
naplno

Neziskové organizace také 
učíme, jak technologie efektivně 
používat při své práci. Již tradičně 
pořádáme Den pro neziskové 
organizace, kde představujeme 
technologické novinky a formou 
intenzivních kurzů zároveň jejich 
využití v praxi. Každý rok se této 
konference účastní v obou zemích 
v průměru 150 zájemců. 

Pro partnery a  
Začínající podnikatele

Pro neziskové organizace

Pro absolventy

TECH4GOOD

www.techsoup.cz a www.techsoup.sk
www.microsoft.com/en-us/philanthropies/product-donations

careers.microsoft.com/students/mach

bizspark.microsoft.com

http://www.techsoup.cz
http://www.techsoup.sk
https://www.microsoft.com/en-us/philanthropies/product-donations/
https://careers.microsoft.com/students/mach
https://bizspark.microsoft.com/


Dvoch letných mesiacov voľna sa všetci školopovinní nevedia 
dočkať a výnimkou nie je ani Tomáš. ,,Čo som robil počas 
prázdnin? Cvičil, cvičil, cvičil a programoval,“ vymenúva 
svoje hlavné aktivity. ,,Bol som napríklad na rehabilitácii 
v Piešťanoch a v počítačových táboroch,“ dopĺňa Tomáš. Je 
totiž kvôli následkom onkologického ochorenia odkázaný 
na vozíček, a preto je preňho práve pravidelné cvičenie 
dôležité. ,,Rád pláva, tomu sa venuje poctivo a pravidelne. 
Cvičiť sa mu niekedy veľmi nechce, ale sám vie, že musí, pokiaľ 
nechce byť závislý na druhých,“ usmieva sa mama Ivana.

Takýto scenár si ale Tomáš rozhodne nepripúšťa. Svoju 
záľubu v hraní hier dokázal pretaviť v úspech v súťaži pre 
mladých programátorov a vývoju hier by sa chcel venovať 
naplno. ,,Začínal som hraním Minecraftu, ale mám rád aj 
strieľačky,“ priznáva Tomáš. ,,Časom som dostal príležitosť 
niečo sám vytvoriť a to ma baví. Učím sa programovať 
v rôznych programovacích jazykoch,“ hovorí Bratislavčan. 
Keď prišla šanca zmerať si vlani sily s rovesníkmi v Kodu 
Cupe pod taktovkou Microsoftu, neváhal ani minútu. Cieľom 
súťaže bolo vytvoriť vlastnú počítačovú hru v prostredí 
Kodu Game Lab, určiť jej pravidlá a nahrať k tomu video.

Tomáš s hrou Život v Microsofte zabodoval, najskôr v školskom 
a nakoniec aj v celoštátnom kole. ,,Vychádzal som zo svojej 
návštevy v Microsofte. Celá hra prebieha v exteriéri a interiéri 
tejto spoločnosti. Napríklad jednou z úloh hráča je nájsť 
správne logo Microsoftu. Som šťastný, že moja hra sa porotcom 

páčila. Vyhral som XBOX ONE S Minecraft Edition, po ktorom 
som veľmi túžil,“ vracia sa k úspechu Tomáš. Spolu s ďalšími 
finalistami ho pozvali na akciu Hodina kódu, ktorú prenášali 
cez Skype do škôl v siedmych slovenských regiónoch.

Tomášovo víťazstvo naplno prežívali aj jeho rodičia. ,,Na všetko 
mal pomerne málo času. A pri tej konkurencii, ktorá tam bola, 
sme to ani nečakali, že vyhrá, hoci ja som verila. Tomáška sa 
snažíme podporovať a sme na každý jeho úspech nesmierne 
hrdí,“ zdôraznila mama Ivana. Napriek tomu majú doma isté 
pravidlá, aby pri počítači nestrávil celý deň. Budúci siedmak si 
uvedomuje, že pokiaľ chce programovať na špičkovej úrovni, 
učebniciam sa nevyhne. ,,Dôležitá pri počítačoch je matematika, 
fyzika aj angličtina. A hoci toho veľa viem, musím sa stále učiť 
aj na informatiku, lebo neohlásená písomka vie nepríjemne 
zaskočiť,“ zasmeje sa Tomáš, ktorý svoju kariéru nenecháva 
na náhodu. ,,Mám nejaký prehľad aj o firmách, kde tvoria 
hry.  Ale nemusia to byť len hry, možno by som rád pracoval 
aj na vývoji antivírusov, ktoré by mohli ľuďom pomáhať.“

Aktuálne však pracuje na webovej stránke pre Športový klub 
pre hendikepované deti HandiSport, ktorého je členom, 
ale aj na vlastnej strategickej hre s názvom CombineCraft. 
Detaily hry však nechcel prezradiť, aby mu nápad náhodou 
niekto nevyfúkol! Podelil sa však o veľký sen. ,,Čaká ma 
Londýn. O tých šesť rokov sa tam chystám odísť, lebo 
tam chcem žiť, to  je predsa metropola ítéčkárov.“

O šesť rokov už chce 
programovať v Londýne
Mať takú jasnú predstavu o svojej budúcnosti, akú 
ma ešte len trinásťročný Tomáš Zajíc, to sa často 
nevidí. Ale keď rozpráva o počítačoch, virtuálnej 
realite či o programovaní hier, v očiach mu svieti 
také nadšenie, že by jeho plány len málokto 
spochybnil. Víťaz KODU cupu Tomáš Zajíc  

a Zuzana Molčanová z Microsoftu



„Během Letní školy IT jsme si vyzkoušely snad všechny 
disciplíny, které se informačních technologií týkají,“ říká 
Helena. „Mě nejvíc zaujalo právě programování, jelikož 
nejsem moc kreativní typ a k věcem přistupuji spíše logicky. 
Přesto na mnohé působím tak trochu jako princezna, 
takže když řeknu, že programuju, všichni se diví,“ směje se 
sedmnáctiletá studentka Biskupského gymnázia v Brně.

S informačními technologiemi se setkala už na střední škole, 
nicméně ji od nich odrazoval suchý způsob výkladu a také 
poznámky pedagogů o tom, že to pro holky nemá význam. 
„Myslím, že je to velký omyl. Určitě existují holky, které baví 
nad něčím logicky přemýšlet, uvažovat a analyzovat, a právě 
pro taková děvčata je programování ideální. Ty kreativnější 
se zase mohou věnovat třeba grafice,“ říká Helena. Na světě 
IT ji zaujala také skvělá komunita lidí, kteří se vzájemně 
podporují. „V ostatních oborech je určitě větší konkurence 
a rivalita. V IT světě je to úplně jinak. Když mám s něčím 
problém, napíšu ostatním a oni mi pomohou,“ dodává.

V současné době se Helena věnuje programování již na vyšší 
úrovni. Po Letní škole IT přišla nabídka na kurz programování 
v Javě, který také absolvovala. Kromě toho se sama vzdělává 
a zkouší nové věci. Už má dokonce nápady na nové hry, které 
by chtěla začít vytvářet. „Programování je také finančně velmi 
zajímavý obor. Určitě bych si tedy chtěla začít přivydělávat třeba 
tvorbou webových stránek,“ říká. Do budoucna uvažuje také 
o studiu informatiky na vysoké škole, i když nad svou budoucí 
profesní kariérou zatím zas až tak nepřemýšlí. Kromě studia 
se Helena věnuje také dobrovolnické činnosti jako mentor 
dobrovolníků, kteří se starají o studenty přijíždějící do České 
republiky ze zahraničí. Začala se také podílet na aktivitách 
Czechitas. „Když jsem šla na den otevřených na Fakultu 

informatiky Masarykovy university, byla jsem tam jediná holka. 
Bylo to divné a vlastně nepříjemné. Tak jsem si řekla, že bych 
chtěla aktivněji podporovat nápad přivést do IT více dívek. Od té 
doby se účastním projektů Czechitas také jako kouč. Mezi takové 
projekty patří nejen Letní škola IT, ale také například Akademie 
programování, která je zaměřená rovněž na kluky a spočívá 
v zapojení celých škol či zájmových sdružení. „Chtěla bych 
vrátit holkám to, co mi daly na letní škole a všechny ty nabité 
vědomosti předat ostatním. Připadá mi to velmi smysluplné, 
užitečné a správné,“ dodává na závěr Helena, která se kromě 
programování věnuje také cestování a studiu čínštiny

Když řeknu, že programuju, všichni se diví.
Vloni se sedmnáctiletá Helena více méně ze zvědavosti přihlásila na Letní školu IT vzdělávací organizace 
Czechitas. Nic moc si od toho neslibovala, jen chtěla zkusit něco nového a možná si tak trochu ověřit to, 
co jí řekli ve škole, že zkrátka programování není pro holky. Helena přišla, viděla, zúčastnila se a zjistila, 
že moderní technologie pro holky rozhodně jsou a začala se jim věnovat aktivně.

Helena (úplně vlevo) na akci DigiGirlz v Praze.



Michal Kučera: Microsoft mě 
„nakopnul“, jedu na vlně

Přitom původně nebylo jisté, že nějakou informati-
ku vůbec studovat bude. „Na konci základky mě to 
nejvíce táhlo k chemii,“ vysvětluje. Dnes nemá důvod 
litovat a hlavním důvodem je právě jeho účast ve Stu-
dentském trenérském centru Microsoftu. Dvouletý 
program se od běžné školy odlišuje nejenom výhrad-
ním zaměřením na produkty Microsoftu, ale i formou 
– každý týden probíhají webináře a dvakrát až třikrát 
za rok se účastníci sejdou v Microsoftu. Vrcholem je pak 
„letní škola“, jejímž cílem je prohloubit týmovou spo-
lupráci díky osobním vazbám na kolegy a lektory.

Množství aktivit, které Michal zvládá, je udivující: rok byl 
jedním z patnácti českých studentských zástupců celo-
světového ambasadorského programu Microsoftu. Vedle 
toho je přispěvatelem webu MS Centrum. A už necelý rok 
lektorsky vypomáhá na workshopech neziskové organi-
zace Czechitas. „Padli jsme si do noty a těší mě, že můžu 

osobně přispívat ke změně pohledu žen a dívek na oblast 
IT. A navíc je to skvělá zábava,“ říká Michal, kterého od října 
čeká studium ekonomické informatiky na brněnské Men-
delově univerzitě. I nadále chce spolupracovat s Microsof-
tem v rámci celosvětového programu MSP pro technicky 
nadané studenty vysokých škol, kteří si chtějí své technické 
znalosti prohloubit a předávat je dál. „Nejvíc se naučím 
prací na projektech a v rámci programu mohu využívat 
řadu benefitů. Například mám určitý kredit na Azure či do-
stávám zdarma předplatné, v rámci kterého mohu využívat 
profesionální vývojové prostředí.“ Pokud bude příležitost, 
chce se Michal Kučera pokusit o získání nejvyššího oce-
nění – Microsoft Most Valuable Professional. Lákalo by 
ho podílet se na vývoji produktů, třeba přímo v centrále. 

Na cestě k dokonalosti – tak by se dal také nazvat životní příběh Michala Kučery. Dvacetiletý kluk z Brna 
se od průměru liší tím, že naprosto přesně ví, co chce a dává do toho maximum. Nebylo tomu u něj tak 
vždycky, dříve i trochu bojoval se svým sebevědomím, jak přiznává. Našel se ve druháku na střední, kdy 
se zapojil do Studentského trenérského centra (STC) a chytlo ho programování. 

Michal v roli lektora neziskové organizace Czechitas.

„Člověk najednou musí chtít sám! Když jsem 
viděl, s jakou chutí vyučují lektoři, „nakoplo“ 
mě to a chtěl jsem na sobě začít makat. To 
byl rozdíl oproti škole, kde si kantor většinou 
odučí svoje a jde domů, v Microsoftu převládal 
osobní přístup bez ohledu na volný čas.“ 



Tomáš Kopáček: Podívat se, jak 
vypadá Microsoft „zevnitř“
Tak pojmenovává Tomáš Kopáček svou motivaci 
hlásit se do programu STC. Student tehdy druhého 
ročníku plzeňské Střední školy informatiky a finančních 
služeb, který se do programu hlásil s kamarádem ze 
třídy, věděl, že šance být vybrán mezi 30 šťastlivců 
není velká. Do tříkolového výběrového řízení 
vstupuje každoročně kolem 180 studentů. „Když 
došla zpráva, že jsem přijat, myslel jsem, že jde 
o chybu,“ říká dnes s úsměvem Tomáš Kopáček.
Tomáš se svým kamarádem ze třídy zakončili studium 
STC projektem SharePointu – platformy pro sdílení 
školních dokumentů a souborů pro výuku, jehož novou 
verzi navrhli pro spolužáky a pedagogy své plzeňské 
školy. S novým prostředím, které je umístěno v cloudu, 
odpadl problém s dostupností mimo školu. Autoři kladli 
velký důraz na to, aby vzniklo co nejpřátelštější prostředí, 
jehož výhody ocení i méně technicky orientovaní 
učitelé. „Největší radost máme z toho, že s naším 
SharePointem nakonec pracuje i učitel literatury, který 
se původně stavěl proti a měl obavy o svůj seznam 
povinné četby,“ uvádí Tomáš jako příklad toho, že 
v projektu musel uplatnit i své diplomatické vlohy.
Ty se mu hodí i v jeho současné pozici – po maturitě mu 
Microsoft nabídl, aby se staral o komunitu Microsoft´s 
First League pro informované fanoušky Windows, kterým 
kreativně představuje firemní novinky. Současně studuje 
marketing na Vysoké škole finanční a správní.  

„Skloubit práci s přednáškami není problém: mohu 
pracovat odkudkoli, cílem je odvést výkon, nikoli sedět 
osm hodin denně na židli. Ve výsledku je to dobré jak pro 
mé studium, tak pro práci. Oboje dělám s radostí,“ dokládá 
Tomáš Kopáček, který svou budoucnost vidí v marketingu 
informačních technologií, což je oblast, kde může 
uplatnit svůj rozhled a nadstandardní odborné znalosti.

Součástí programu STC je i rozvoj prezentačních dovedností.  
Tomášovi prezentování nedělá problémy.



Prototyp přístroje byl hotový za chvíli, stačilo se seznámit 
s tím, jak měření pomocí glukometrů funguje. Displej ani další 
propriety kolem už nejsou potřeba. Vše se pomocí cloudu 
a technologie NFC promítne do mobilu nebo díky bluetooth 
do počítače. Moderní glukometr od X.GLU, tedy firmy, kterou 
Marek založil, má na rozdíl od většiny dnešních zařízení velikost 
platební karty. Marek už dříve pracoval pro různé lékařské 
a farmaceutické společnosti. Zjistil, že tyto firmy mají jen malou 
motivaci zavádět inovace. „Například přístroje pro monitorování 
hladiny glukózy v krvi vypadají téměř stejně jako před 20 lety,  
na trhu prakticky neexistují výrobky, které by dnes něčím 
zásadním vynikaly,“ říká Marek. 

A především děti s diabetem se za tato sterilně vypadající 
zařízení stydí, mají zábrany je používat třeba před svými 
spolužáky či kamarády. A datům z přístroje většinou ani moc 
dobře nerozumí.

Děti motivují hrou

Student si tedy nechal nápad „komunikujícího glukometru“ 
patentovat a začal hledat někoho, kdo by tento přístroj, který 
má rozměry platební karty a nepotřebuje žádné baterky ani 
obal, v němž by se musel přenášet, opatřil nějakým softwarem. 
Našel své spolužáky z fakulty – Tomáše Pikouse a Barbaru 
Suchanovou. „Právě u nich jsme viděli největší potenciál pro 
zlepšení, protože dnešní glukometry nelze k ničemu připojit ani 
sdílet data v reálném čase. Ještě dnes si diabetici často zapisují 
hodnoty na papír. S novým glukometrem mají rodiče nebo lékaři 
přístup k naměřeným hodnotám okamžitě a mohou tak rychleji 
diabetikovi pomoct, pokud něco není v pořádku,“ doplňuje 
Marek. 

Tomáš s Bárou zapracovali na „motivačním softwaru“, kde děti 
získávají body za to, že si včas a pravidelně hladinu cukru v krvi 

měří, nebo že dokážou samy odhadnout svůj obsah glukózy 
v krvi. „Děti jsou vlastně odměňovány za pravidelné měření. 
Zároveň se díky přívětivému softwaru naučí poznávat své 
tělo, to jim například umožní poznat, když trpí hyperglykemií 
a podobně,“ vysvětluje Petr.

Chtějí být u objevu léku na cukrovku

Komplexní řešení, prakticky hotový produkt a skvěle připravený 
byznys plán zaujal i porotu prestižní mezinárodní soutěže 
Imagine Cup. Tu pořádá Microsoft už patnáct let a každoročně 
se v americkém Redmondu setkávají nejtalentovanější mladí 
vývojáři z celého světa. Češi letos zvítězili historicky poprvé, 
v konkurenci 54 týmů z celého světa. Vítězný tým si z Redmondu 
odváží sto tisíc dolarů jako prémii pro vítěze, ale také kredit 
120  tisíc dolarů na využívání služeb Microsoft Azure. První místo 
jim přineslo i příležitost mentoringového setkání s generálním 
ředitelem Microsoftu Satyou Nadellou. Získané prostředky 
v hodnotě 5,5 milionu korun chtějí čeští zástupci z X.GLU použít 
na další vývoj svého nápadu. Zároveň ale už pracují na dalších 
projektech, které souvisí s cukrovkou. Touto nemocí na celém 
světě trpí 415 milionů lidí a odhaduje se, že jejich počet do roku 
2040 vzroste na 642 milionů. 

„Naše řešení by mělo jít 
do distribuce už příští rok.“ 

 

„Jsme také přímo zapojeni do výzkumu diabetologie na  
Univerzitě Karlově v Praze. Náš projekt ho může pomoci financovat. 
V současné době také pracujeme na vývoji nového endoskopického 
léku na diabetes. Pokud budeme úspěšní, můžeme stát u zrodu léku 
na cukrovku,“ dodává Marek Novák za tým X.GLU.

X.GLU: Glukometr pro dětské  
diabetiky nadchl i za mořem
Ten nápad vznikl v říjnu 2015. Student Fakulty elektrotechniky ČVUT Marek Novák 
si řekl, že by dávalo smysl, kdyby si pacienti s diabetem mohli ukládat data o měření 
a sdílet je. Třeba se svým lékařem nebo dětští pacienti se svými rodiči. 



Přesto, že je X.GLU prvním českým týmem, který v soutěži 
zvítězil, není to v historii Imagine Cupu jediný český úspěch. 
Před sedmi lety, tedy v roce 2010, bodoval v soutěži tým 
studentů z VUT v Brně, který představil mapový komunikační 
a navigační systém GINA. Řešení, které ocenil i Bill Gates, 
naviguje záchranářské týmy, expedice a jiné skupiny operující 
v extrémních podmínkách.

Barbora Suchanová, Marek Novák a Tomáš Pikous 
a jejich radost ze zisku prestižního ocenění.



Irena vystudovala Gymnázium J. A. Komenského v Havířově 
a hned po maturitě zamířila do bankovního sektoru. Jako 
referentka pracovala v České spořitelně bezmála 12 let. Protože 
ji, ale už na gymnáziu zajímala technika, přihlásila v roce 
2002 ke studiu Informačních a komunikačních technologií 
na Ostravské univerzitě. V té době už jí bylo jasné, že v bance 
nezůstane. “Chtěla jsem se posunout někam dál a uplatnit 
to, co mi studium informačních technologií dalo. Zároveň 
jsem chtěla dělat něco užitečného. Škola byla tedy pro 
mě docela přirozenou volbou.” Irena se hned v roce 2003 
přihlásila jako učitelka informačních technologií na základní 
školu V. Nezvala v Havířově. A vzali ji. Na základce učila 
celkem šest let. “Vždycky jsem se snažila, aby hodiny základů 
počítačové gramotnosti a výpočetní techniky byly něčím 
zajímavé. A pro děti počítače samozřejmě zajímavé byly. Brzy 
ale už běžné výukové materiály, kterých nebylo moc, prostě 
nestačily. Učení na základce mě bavilo, ale v roce 2008 přišla 
nabídka přejít do školy, která byla na IT více zaměřená. Šla 
jsem tedy do Brna na Střední školu informatiky, poštovnictví 
a finančnictví, kde působím dodnes,” popisuje Irena Ulucay.

Přechod na střední školu, kde je informační technika prakticky 
denním chlebem, znamenal změnu i pro Irenu, která si 
zároveň doplnila na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vzdělání 
v oboru Inženýrská informatika. “Ve škole jsme samozřejmě 
používali víc meotary, více interaktivní prezentace, zkrátka 
jsme chtěli zaujmout. Skutečný zlom ale přišel až poté, co 
jsem byla v roce 2015 pozvána na vzdělávací konferenci, která 
probíhala v centrále Microsoftu v americkém Redmondu.” 

Na globální fóra Education Exchange jsou zváni vybraní 
členové programu Microsoft Innovative Educator Expert, což 
je celosvětová skupina a ocenění inovativních a zapálených 
učitelů. V České republice jich je aktuálně 63. Pravidelně se 

scházejí na akcích online i prezenčních, každý rok se pak 
setkávají i na týdenní Letní škole moderních učitelů.

Na tehdejším 10. ročníku Globálního fóra se sešlo na 250 
pedagogů z 87 zemí světa. Čtyři nejinovativnější učitelé 
byli vybráni z České republiky, mezi nimi i Irena Ulucay. 
“Právě na tomto fóru mě zaujala přednáška o využití 
hry Minecraft ve výuce. Byla to úplně nová dimenze. 
Ještě v květnu téhož roku jsme pro školu koupili první 
licence a začali program využívat v hodinách.”

Svět Minecraftu je pro děti a studenty přirozeným prostředím 
počítačových her, které znají. Pomocí jeho základních stavebních 
prvků, tedy 3D kostiček, se dá navíc nasimulovat téměř každý 
objekt i jakákoli reálná situace. Podle Ireny se edukační hra 
vlastně hodí téměř do každého předmětu. “Studenti tuhle 
celosvětově velice úspěšnou hru znali téměř všichni a více 
než polovina ji aktivně hrála, takže pro ně nebyl problém 
se seznamovat s její školní verzí. Je to u dětí velice oblíbený 
nástroj a už ve škole jednáme o tom, že ho kromě informatiky 
a číslicové techniky zařadíme i do matematiky, biologie, 
ale třeba i do výuky českého jazyka,” vypočítává Irena.

„Průměr známky ve třídě, kde 
Minecraft používám, je o 0,6 lepší než 
ve druhé třídě s klasickou výukou.“

Úplně prvním projektem, kterým se dětem “vzdělávací 
Minecraft” představil, byl model školy sestavený jedna ku jedné. 

Z banky do vzdělávacího světa Minecraftu
Irena Ulucay je součástí komunity Microsoft Innovative Educator. Program sdružuje více než 100 tisíc 
pedagogů, kteří již dnes využívají ve svých třídách technologie, které jejich studenty připraví na svět 
zítřka. Učitelka informatiky ze Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně už druhým 
rokem učí studenty prostřednictvím výukové verze celosvětově oblíbené hry Minecraft.



“Studenti si museli rozdělit práci do týmů, protože škola má 
13 budov. A práce v týmech se nám hodně osvědčila. Dalším 
projektem byla například Vodní výzva, kdy studenti museli 
přizpůsobit a zúrodnit prostor v blízkosti vodního zdroje 
a postavit zde vesnici, nebo v jiném projektu nazvaném 
Kolonizace se studenti potýkali s obydlením jiné planety. 
Minecraft také ukazuje, jak funguje princip programování, to 
jsme si zase zkusili na projektu „Programovatelná želva”. 

Nyní studenti podle Ireny pracují například na modelu 
vodní turbíny, k biologii se zase hodně přiblížil 3D model 
lidského oka. A jak se vůbec taková výuka s Minecraftem 
klasifikuje? “Děti si vytvářejí v prostředí hry vlastní portfolia, 
popisují svoji práci a také ji prezentují. Týmy mají zároveň 

své vedoucí, takže je dobře vidět, kdo jak pracuje. Děti se 
tedy s Minecraftem rozhodně nenudí. A dokonce mi nevadí, 
když si v hodině vytáhnou mobil nebo tablet. Výuková hra 
se dá provozovat i na nich, tak proč toho nevyužít…”

Hlavní podle Ireny je, aby se do výuky zapojily všechny 
děti z týmu. A to se prý s Minecraftem daří. “Minecraft je 
vlastně virtuální svět kostiček, který má reálné fyzikální 
vlastnosti. To studenty vede k lepšímu pochopení 
světa kolem nich. Je lokalizován do českého jazyka, 
ale není problém jej spustit v angličtině a tento jazyk 
procvičovat. A přiznám se, že i mě pořád ještě Minecraft 
baví a že se vždycky ráda tak trochu inkognito stanu 
součástí jedné z pracovních skupin,” dodává Irena.

Pomocí světa kostiček, který studenti dobře znají,  
kombinuje Irena Ulucay výuku hned několika předmětů.



Zlyhania nezatracujte, sú tým najlepším, čo sa vám môže 
stať. Dokážu vás posúvať, lebo po každom páde je dôležité 
postaviť sa a kráčať ďalej. Veľmi dôležitá je životná pokora. 
Z Martinových slov naskakujú zvláštne zimomriavky. Aj z toho, 
že sa pred piatimi rokmi na ulicu dostal vlastným pričinením, 
lebo sa správal nečestne. Pri podnikaní sa často nesprával 
férovo a logicky, robil chybné rozhodnutia a aj preto sa 
jeho dlhy vyšplhali do sumy v astronomickej výške 150 000 
euro. Manželka a rodina sa mu vtedy obrátili chrbtom a on 
ostal sám. Rok a pol v koži bezdomovca však bol dôležitý, 
dokonale sa mu poprehadzoval rebríček hodnôt. ,,Môj príbeh 
je silný, je v ňom veľa plaču, ale aj poučenia z minulosti 
a radosti z budúcnosti,“ hovorí rodený Turzovčan.

Mnohí sa z takejto rany života pozbierať nedokážu, ale Martin 
pomerne skoro pochopil, že zmena prísť musí a že nie je na konci, 
ale vlastne na začiatku. ,,Keď som sa zastabilizoval, živil som sa 
rozvážaním pizze, dve eurá na hodinu. Pracoval som dvanásť až 
štrnásť hodín denne,“ opisuje návrat do normálu. V tom čase sa 
zmieril so ženou a pohltilo ho vzdelávanie. Každú voľnú chvíľu 
venoval osobnému rozvoju. A niekde vtedy sa zrodila myšlienka 
sociálnej siete pre fanúšikov áut a motoristov. ,,Raz večer sme 
sedeli s kamarátom na pive, kopla nás múza a vznikol Blinnker. 
Nič podobné na trhu nebolo. Všetky služby pod jednou strechou, 
dopravný servis, novinky, možnosť kupovať auto, alebo ho 
predať,“ opisuje Martin. Jeho nápad dostal veľmi rýchlo reálne 
kontúry. Musel však zohnať investora, čo našťastie netrvalo dlho. 
,,Mám jednu výbornú a zároveň hroznú vlastnosť. Dokážem 
každého presvedčiť o svojej pravde,“ konštatuje lišiacky Martin. 
,,Investor poznal moju minulosť, ale získal som si jeho dôveru. 
Investoval 600 000 euro a kúpil si 20 percent firmy,“ dodáva.  
 

Pretože išlo technologický startup, firme nesmierne pomohla 
taktiež podpora od Microsoftu.  

Dnes Martin šéfuje dvadsiatim ľuďom, Blinnker má hodnotu troch 
miliónov eur, registrovaných je na tejto sieti už 20 000 užívateľov. 
,,Baví ma žiť na našej planéte a chcem na nej zanechať stopu,“ 
usmieva sa. ,,Rokujeme o spolupráci na projekte Chytré auto 
s T-Mobilom. Chcel by som Blinnker dostať na český a v roku 
2018 aj na nemecký trh, ktorý je plný ďalších možností,“ naznačuje 
smelé plány Martin, ktorý nespí na vavrínoch. Intenzívne sa 
dennodenne učí anglický jazyk a nepoľavuje vo vzdelávaní, lebo 
vidí, koľko sa toho ešte naučiť dá. ,,Cítim sa byť životu zaviazaný. 
Snažím sa to dobré vrátiť do kolobehu vesmíru späť. Ak môžem, 
pomôžem, či už radou alebo peniazmi. Viem, že nebyť života 
na ulici, nebol by Blinnker a nebol by som so svojou ženou 
a svojimi deťmi taký šťastný, ako som teraz,“ uvažuje. ,,Netreba sa 
báť, že niečo nevyjde. Treba sa pýtať, čo ďalej, keď to vyjde. Nápad 
sám o sebe nestačí, dôležitá je jeho realizácia a do nej vložené 
emócie,“ sumarizuje svoje rozhodne inšpiratívne skúsenosti.

Chcem zanechať stopu
Padol až na samé dno a nie je to fráza. Martin Szotkovski (38) žil na ulici 
a prekvapujúco, v takto ťažkej životnej fáze si zaumienil, že bude patriť 
medzi najbohatších Slovákov, aj keď peniaze ho nemotivujú. Smiali sa mu. 
On sa začína smiať teraz. Jeho sociálna sieť pre motoristov, známa ako 
Blinnker, má totiž dnes hodnotu troch miliónov eur. 

,,Dozvedel som sa o programe BizSpark 
a rozhodol som sa, že pre vybojovanie 
produktovej a technickej podpory pre
startupy od Microsoftu urobíme všetko. 
Projekt uspel a Microsoft nám dal zelenú. 
Spoločnosť ma svojím prístupom príjemne
prekvapila.“



Blinnker má zmiešané vedenie, so Slovákom Martinom Szotkovským (vpravo) úzko spolupracuje aj Čech Roman Procházka.



Nemoc jí prakticky znemožňuje najít zaměstnání, byť 
třeba na částečný úvazek, na běžném pracovním trhu. 
„V dnešní době už sice firmy slyší na zaměstnávání 
handicapovaných, ale většinou po nich požadují práci alespoň 
na poloviční úvazek. S kratšími úvazky se téměř nepočítá,“ 
vysvětluje Jandíková, která našla pracovní uplatnění až 
v neziskovce Tamtamy. „Veronika je velmi technický člověk. 
Nastoupila k nám na pozici grafičky, nakonec ale skončila 
u programování HTML kódů. Naše webové stránky jsou 
její práce,“ vypráví ředitelka organizace Mirka Kroupová. 

Tamtamy jsou sociální firmou zaměřenou na úklidové služby. 
Ve flexibilních úvazcích na všech firemních pozicích (od uklízeček, 
přes administrativní pracovníky, až po vedení společnosti) 
zaměstnávají výhradně zdravotně postižené, které se snaží 
zapojit do práce. „Jsme tu pro ty, kteří se po dlouhé nemoci nebo 
třeba úrazu postupně vrací do pracovního procesu. Začínají 
klidně jen na dvou hodinách práce týdně. Časem, s tím jak roste 
jejich sebedůvěra i délka úvazku, jsou schopni si najít zaměstnání 
i na otevřeném trhu práce,“ vysvětluje Kroupová. V neziskovce 
pracují lidé se zrakovým postižením, s depresí, s onkologickou 
diagnózou, s mentální retardací, ale i neslyšící, kteří kvůli 
komunikačnímu handicapu patří mezi nejvíce znevýhodněné 
skupiny na trhu práce. S neslyšícími uklízečkami v terénu se 
v Tamtamy dorozumívají skrze Skype v mobilu.

„Změny v jejich pracovním plánu je mnohem jednodušší 
řešit prostřednictvím aplikace Skype než pomocí SMS zpráv. 
Pracovnice nám může kdykoli ze svého smartphonu poslat 
dotaz na cestu, vyfotit pracoviště nebo díky videokonferenci 
využít služeb tlumočení do znakového jazyka. Komunikace je 
navíc na rozdíl od služeb telefonních operátorů zcela zdarma,“ 
podtrhuje Kroupová výhody Skype.

Bezplatné spojení se vždycky hodí

Většina neslyšících špatně rozumí psanému textu v češtině 
a zpravidla je nutné si s nimi vyměnit více zpráv. „Slovní tvary, 
které používáme v běžné komunikaci, jsou pro neslyšící moc 
složité. Když píší, mají jinou gramatiku, větnou konstrukci. Je 
to, jako když se bavíte s cizincem, který se jen malou chvilku 
učí česky. Nad sdělením musíme často přemýšlet a domýšlet 
si obsah,“ popisuje Jandíková. Neslyšící v Tamtamech už běžně 
vlastní chytrý telefon s datovým tarifem, ne všichni ale byli zvyklí 
na Skype. Komunikovali přes ooVoo, WhatsApp, Viber nebo ICQ, 
kde už měli navázány své osobní kontakty. „Dalo trochu práci 
přesvědčit je, aby při komunikaci s námi používali už jen Skype. 
Nakonec se ale platforma všem osvědčila. Zaručenost spojení 
dává totiž neslyšícím pocit zázemí a jistoty,“ dodává Kroupová. 

Skype pro firmy si Jandíková chválí také proto, že když kvůli 
únavě není schopná odejít z domu, je díky možnostem 
konferenčních hovorů přítomná na všech důležitých poradách. 
Příjemné je podle ní i sdílení velkých souborů, videí nebo fotek, 
které jsou příliš velké na posílání v příloze e-mailu. „Protože 
většina z nás nemá doma dostatečně rychlé internetové 
připojení, musíme se místo videokonference spokojit pouze 
s audiokonferencí, ale i tak je skvělé, že člověk nevypadne z dění. 
Trochu nás přitom trápí ozvučení zasedací místnosti. Pro ty, 
kteří se připojí na poradu z domu není zvukový přenos příliš 
komfortní, ačkoli jsme zkoušeli různé mikrofony i reproduktory. 
Asi nikdy nebudeme schopni tento problém vyřešit,“ zasní se 
Jandíková s tím, že technologie jsou pro ní nezastupitelným 
pomocníkem. Tantamy kromě Skype používají i širokou 
škálu Office 365. Flexibilitu jim zajišťují služby jako OneDrive. 
V prostředí Sharepointu si Tamtamy vytvořily „úkolníček na míru“, 
který podporuje flexibilní spolupráci. Slouží na zápisy z porad 
a plánování úkolů. „Díky tomu si mohu sama určit pracovní dobu, 

Pomáhá komunikovat i neslyšícím 
Drobná bruneta Veronika Jandíková vystudovala psychologii. Na první pohled zcela zdravá žena se 
od konce vysoké školy léčí s těžkými depresemi. Projevem její nemoci je mimo jiné i velká únava. 
„Velmi těžko se soustředím. V kuse nezvládnu pracovat déle než dvě hodiny, většinou si musím dát 
pauzu už po půl hodině,“ popisuje tichým hlasem omezení vyplývající z jejího zdravotního stavu.



důležité je pouze dodržet deadline úkolu. Někdy proto pracuji 
brzy ráno, jindy až večer, prostě podle toho, jak se ten den cítím,“ 
uzavírá Jandíková.  
 
(Převzato z Hospodářských novin)

Mirka Kroupová (vlevo) si s neslyšící Evou Szekereszovou rozumí díky Skypu i beze slov. 



Minulý rok v SOFTIP-e vo veľkom aj oslavovali, aj bilancovali. 
Po 25 rokoch na trhu sú dlhodobo slovenskou jednotkou pre 
podnikové informačné systémy. ,,Viem posúdiť len sedemnásť 
rokov firmy, ešte nie som jej plnoletým zamestnancom,“ zasmial 
sa technický riaditeľ SOFTIP-u Ján Schwarz. ,,Je to obrovský 
kus cesty, ktorým sme prešli. Čo mňa osobne teší je to, že 
nestagnujeme. Svet okolo nás sa mení veľmi rýchlo a my sa 
dokážeme rýchlo adaptovať na zmeny,“ dodáva. Dôkazom 
úspešnosti je dozaista viac než 6000 spokojných zákazníkov. 

,,Medzi nimi sú i pomerne veľké firmy, takže ľudí, s ktorými 
dennodenne komunikujeme, je samozrejme niekoľkonásobne 
viac. Odhadujem, že používateľov našich riešení je okolo 42 000. 
Na to naše malé Slovensko je to obrovské množstvo,“ sumarizuje 
Ján Schwarz.

Podobným úspechom sa nemôžu chváliť mnohí. Čo sa za ním 
teda ukrýva? ,, Jedným z dôvodov môže byť to, ako pristupujeme 
k našim zákazníkom. Nesmierne nás zaujíma ako žijú, naším 
cieľom je, čo najlepšie ich pochopiť a ponúknuť im tie najlepšie 
riešenia. S mnohými sme zažili aj krízové obdobia a o to viac 
sme radi, že sme s nimi neboli iba v časoch dobrých, ale aj v tých 
časoch zlých,“ uvažuje Ján Schwarz. ,,Ceníme si, že z mnohých 
dlhoročných spoluprác sa zrodili doslova kamarátske vzťahy, čo 
je naozaj výborné.“

Veľkú spokojnosť v SOFTIP-e vyvolalo tento rok aj ocenenie 
Microsoftu Partner roka 2017. Microsoft ho udeľuje celosvetovo 
partnerom, ktorí za uplynulý rok preukázali vynikajúce 
zručnosti pri implementácii inovatívnych zákazníckych riešení, 
založených na technológiách Microsoftu. ,,Microsoft pre nás 

znamená najviac, je to náš primárny dodávateľ technológií, 
ktoré nás nielen živia, ale čo je viac, ktoré nás aj bavia a ktorým 
dôverujeme. Microsoft má množstvo technológií a my z nich 
vyberáme tie, na ktoré je podľa nás trh pripravený. Titul Partner 
roka sme získali už tretíkrát. Aj keď sa môže zdať, že podobné 
ocenenia nám môžu zovšednieť, nie je to pravda. Je to skvelý 
úspech, ktorý si mimoriadne vážime. Zároveň ho vnímame ako 
veľký záväzok pokračovať v ďalšom zlepšovaní našich riešení,“ 
zdôrazňuje Ján Schwarz.

Ocenenie v súťaži Microsoft Awards SOFTIP získal tento rok 
za riešenia pre mesto Banská Bystrica, ktoré je u nás prvým 
príkladom digitálneho mesta, konkrétne všetky počítače tam 
virtualizovali v cloude Microsoft Azure. ,,Banská Bystrica prijala 
výzvu digitálnej transformácie, zbavila sa zastaranej infraštruktúry 
a začala si prenajímať IT ako službu. Vďaka tomuto inovatívnemu 
prístupu sa mestu podarilo úspešne vybudovať platformu, 
ktorá výrazne zefektívnila jeho fungovanie – nielenže šetrí 
náklady, ale zároveň výrazne zvyšuje produktivitu a spoluprácu 
zamestnancov mestského úradu,“ opisuje Ján Schwarz.

SOFTIP ako Microsoft Cloud Solution Provider na Slovensku 
aplikoval jeho riešenia zákazníkom ako O2 Slovakia alebo 
Lesy Slovenskej republiky. ,,Sme očarení hlavne cloudovými 
produktami, ktorých efektívnosť môžeme pozorovať takmer 
okamžite. Dennodenne nám rozširujú obzory a vďaka nim vidíme 
ten potenciál zákazníkov, ktorým by sme ešte mohli pomôcť. Raz 
by som chcel, aby bol SOFTIP medzinárodným dodávateľom, 
ale to je ešte dlhá cesta,“ naznačuje Ján Schwarz. Vo firme prešiel 
počas sedemnástich rokov rôznymi pozíciami, bol konzultantom, 
databázovým špecialistom aj systémovým inžinierom. 

S našimi zákazníkmi v dobrom aj v zlom
Už 26 rokov prináša SOFTIP inovatívne IT riešenia pre firmy a organizácie všetkých veľkostí na Slovensku 
i v zahraničí. Dnes má v portfóliu okolo 6 300 zákazníkov, ktorí sú dôkazom úspechu a stability tejto 
spoločnosti. Rovnako dôležitým pilierom je pre SOFTIP partnerstvo s jej hlavným dodávateľom 
technológií, spoločnosťou Microsoft, ktoré je už 13 rokov prioritou aj pre technického riaditeľa  
Jána Schwarza (38).



,,Vždy to bolo o tom, že Microsoft je moja preferovaná platforma. 
V roku 2004 som dostal šancu budovať vzťahy s Microsoftom 
a moje úsilie smerovalo k tomu, aby sa SOFTIP stal jeho zlatým 
partnerom. Darí sa nám to spoločne, čo som veľmi rád.“

V SOFTIPE pracuje technický riaditeľ Ján Schwarz už sedemnásť rokov



Katka študovala na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a svoj 
voľný čas už vtedy dokázala správne investovať. Zúčastňovala 
sa vzdelávacích programov a rôznych súťaží, jednou z nich 
bola Global Management Challange, ktorej partnerom bol 
práve Microsoft. Katkin čisto dievčenský tím súťaž vyhral. 

,,Dostali sme preto pozvanie, prísť sa 
pozrieť do Microsoftu. Vtedy som si 
myslela, že uvidíme plný dom ajťákov, 
ticho zaparkovaných za svojimi počítačmi.“ 

Predstavy boli napokon iné ako realita. Tá Katku tak nadchla, 
že si povedala: Chcem vedieť o tejto firme čím viac a chcem, 
aby táto firma zistila čím viac o mne! Húževnatosť sa oplatila, 
najskôr prišla ponuka na stáž v personálnom oddelení a s ňou 
prvá výzva v podobe projektu spoločenskej zodpovednosti. 
Konkrétne – Katka mala svojich kolegov presvedčiť, že 
dobrovoľníctvo je ,,in a cool“ a kreatívne spojila prezentáciu 
vtedy nového Windowsu 7 s čistením blízkeho Kunratického lesa. 

,,Tri mesiace som sa tejto aktivite intenzívne venovala. Boli 
to týždne plné stretnutí a vysvetľovania. Mala som však 
možnosť vtedy spolupracovať aj s členmi najužšieho vedenia 
Microsoftu. Bola to šanca, veď komu sa niečo také ešte len 
ako študentovi podarí?“ uvažuje s odstupom času. Jeden 
korienok aj vďaka tomuto projektu do Microsoftu zapustila. 
Katka sa môže pochváliť aj ďalším úspechom – stala jedným 
z prvých dvoch vysokoškolských absolventov v regióne Strednej 
a východnej Európy, ktorých si Microsoft vybral do prestížneho 

programu MACH (Microsoft Academy for College Hires). 
Mohla tak nastúpiť do oddelenia Sales Excellence na plný 
úväzok ako analytička. ,,Vyhovovala mi istá sloboda, flexibilita 
a samostatnosť, ktorú som mala. Postupne som sa učila 
štruktúrovanosti, organizovaniu času a hlavne trpezlivosti. 
Každý projekt mi veľa dal, hoci začiatky boli vždy náročné 
a plné otáznikov. Hľadanie riešení a ich optimalizácia ma ale 
posúvali ďalej a ďalej,“ opisuje Katka. Program MACH jej otvoril 
cestu do sveta. Po štyroch rokoch v českej pobočke, počas 
ktorých si v Microsofte dokonale preverili Katkine schopnosti, 
sa stala pravou rukou generálneho manažéra regionálnej 
pobočky až v ďalekom Dubaji. ,,To bola úžasná skúsenosť. 
Úplne odlišné kultúrne prostredie,“ vracia sa do exotiky 
Katka, kde ju často ako ženu neakceptovali. ,,V Pakistane 
na ministerstve zahraničných vecí sme riešili stratégiu na rok 
2020. Kým na úvod stretnutia mi ako žene odmietli páni podať 
ruku, na jeho konci sme sa už takto rozlúčili. Dali tým najavo, 
že ma ako rovnocenného partnera z Microsoftu akceptovali, 
že som ich presvedčila. Bola to fantastická skúsenosť.“

Záver pobytu v Dubaji bol pre Katku radostný, otehotnela a dnes 
sa teší z takmer dvojročnej dcérky, vrátila sa na Slovensko. 
Počas ôsmych rokov vystriedala v Microsofte päť pozícií 
a dva regióny. ,,Aktuálne som Office Marketing Manager, som 
spojkou medzi pobočkami v CEE a centrálou v Redmonde. 
Mám tím po celej Európe a môžem pracovať z domu, čo mi 
vyhovuje, fungujeme väčšinou virtuálne, hlavne na Skype. Môj 
denný harmonogram sa prispôsobuje potrebám jednotlivých 
skupín, aj keď niekedy je to časovo náročné. Microsoft ma ale 
ako novú mamičku veľmi podporuje a práca mi umožňuje 
venovať sa aj mojej dcérke práve v tomto období, kedy to 
ona najviac potrebuje.” A aké ma ďalšie profesijné plány? 
,,Mojím cieľom je hlavne byť úspešná na danej pozícii. Snažím 

Príležitosť využila stopercentne!
Keď zhruba pred ôsmymi rokmi Katarína Rohačeková (32) prvýkrát prekročila brány českej pobočky 
Microsoftu netušila, že v podstate rozhodla o svojom profesionálnom smerovaní. Dnes si na začiatky 
v jednej z najväčších IT spoločností spomína s úsmevom, avšak vie, že za svoj úspech vďačí hlavne   
sama sebe.



sa pochopiť, čo môžem spraviť preto, aby sa firme v danej 
oblasti darilo. Chcem skrátka vrátiť to, čo do mňa na začiatku 
mojej kariéry spoločnosť vložila,“ dodáva rozhodne Katarína.

Vďaka programu MACH sa Katarína dostala na niekoľko  
rokov do Dubaja, kde si vyskúšala aj maratón.




