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Inovace v kancelářích – využití při zkvalitňování vnitřního 
prostředí a komfortu uživatelů
• Výsledky dánské studie: Employee satisfaction during Corona at lockdown, Birger Husted, 
majitel, HUSTED s.r.o. | EMA Partners Czech & Slovak
• Co znamená a z čeho vychází happiness at work ("štěstí v práci"), proč bychom se těmito 
principy měli zabývat a jak je možné přistoupit k jejich implementaci. Michal Šrajer, co-founder
a Chief Happiness Officer, Happiness at Work s.r.o.
• Jak pomáhají certifikace LEED a WELL k inovativním řešením a zdravému vnitřnímu prostředí. 
Eva Nykodymová, Sustainovation manager, Skanska Property Czech Republic s.r.o.
• Představení inovativních aplikací pro administrativní budovy jako nástrojů zlepšujících 
bezpečnost, zdraví i pohodlí v kancelářích. Ondřej Langr, Head of Product, Sharry Europe s.r.o. 

https://www.ema-partners.com/
https://www.ema-partners.com/
https://www.happinessatwork.cz/cs
https://www.skanska.cz/
https://www.sharry.tech/


Future Changes in 
Management and 

Employment Conditions 
Inspired by Corona crises.

Global Executive Search & Leadership Advisory

Birger Husted, General Manager
Husted | EMA Partners Czech & Slovak



EMA Partners at a glance

Since 1988, EMA Partners has been serving local and 
international businesses across all industry sectors. The firm 
has been instrumental in  helping its clients recruit 
thousands of leaders who have made a deep impact in their 
organizations and society at large.

EMA Partners is represented in the Czech Republic through 
Husted s.r.o. which was established in 2006. 
General Manager Birger Husted has build management team 
in many foreign firms in the Czech Republic since 1992.

EMA Partners offices are members of AESC, the global 
Association of Executive Search companies.

Our Expertise
Our expertise lies in assessing, hiring and developing
leaders at the Board, C-Suite and Executive level across
industries.
Further we consult on Cultural Differences ensuring good
cooperation between different nationalities locally or
globally.

Our clients include global corporations, Local companies
and not for profit organisations.

Established in 1988, EMA Partners is a global 
executive search and leadership advisory firm. 
We are present in more than 40 offices and 37 
countries.



What was better during Corona time?

Survey produced by the 3 consulting houses:



Happiness at work – Work Satisfaction during Corona time

Green – Higher than before Corona
Red – Lower than before Corona



Happiness at work – Work Satisfaction during Corona time

Green – Higher than before Corona
Red – Lower than before Corona
Grey – Same as before



Critical Competencies for Business Leaders
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Post Covid – or Future Requirements to offices
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''Remote work will become a common practice“ – Work from home when needed  - or remote location

"More online, more digital meetings rather than office meetings“ – Digital meetings are more efficient

"High business ‘mobility.’ The ability to regroup,  re-shape in a short time“ – Flexible offices

“Setup allowing work across the organization“ – Make departments work together

“Need for quiet environment to ensure focus“ – Forget the big offices – create cells for concentration

“Social contact to colleagues is important and creates value“ – Ensure possibilities for small talk and “Hygge”

“Stop the Pseudo work – Ensure transparency"

“Stop Micro management – Ensure Empowerment"



EMA Partners Czech & Slovak

Birger Husted

Managing Partner

EMA Partners Czech & Slovak

Marketa Lieblová
Senior Consultant
EMA Partners Czech & Slovak
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Hans Christen Hansen
Senior Consultant
EMA Partners Czech & Slovak

E-mail husted@husted.cz

E-mail b.husted@ema-partners.com
Tel. +420-728244444
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Happiness@Work
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FOUNDED IN 2008
WITH 2 FRIENDS



Simplifying today's world with future technologies.
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(M. Oppezzo & D. L. Schwartz, 2014)









6th annual H@W conference
15th October 2020 in Prague









inspire > educate > implement > sustain



Inspire Educate Implement Sustain

Individual

● Public talk 

● Conference 

● Brain&Breakfast

● Well-being program ● Global Challenge

Team

● Happy companies tour ● ½-1 day workshop 

● 1:1 mentoring

● Workshop-in-the-box 

● Happiness in … (sales, 
customer care, …)

● Happiness Managers 
community 

Business Unit / Location

● Company talk ● On-site consulting (long-
term, 1-2 days per week)

Company

● CEO workshop ● R(e)BeLeader 

● Internship at happy 
companies

● Implementation workshop 
● Benefit program alignment

● Influencers community









80,000 hours







daydreaming





There is just one happiness.



Happiness positively influences:

creativity
productivity

loyalty
trust
health

customer satisfaction
…







paradox



science



gap

we know we apply





What is happiness at work?



relationshipsresults

growth



results







job crafting (Amy Wrzesniewski & Jane E. Dutton, 2001)



job

career

calling





flow
(Mihály Csíkszentmihályi, 1975)







relationships





(Author: Mark Walsh, Integral Training)



social connection & stress (James Coan, 2017)



Project Aristotle







growth





(Carol Dweck)



neuroplasticity
(Eberhard Fuchs, Gabriele Flügge, 2014)



three good things (Martin Seligman, Tracy Steen, 2005)





summary



80,000 hours



relationshipsresults

growth



external motivators



start with yourself



mindset



Michal Šrajer

michal@happinessatwork.cz

www.linkedin.com/in/michalsrajer



image credits

code - Pablo DB, tech2: https://goo.gl/Qqn9je
transparency - Aaron, Transparency: https://goo.gl/CpGgWe
money - Tax Credits, Money: https://goo.gl/5VqdKI
test tubes - Karen Chappell, Beginnings: https://goo.gl/Z1JLr0
recognition - Ippei & Janine Naoi, Clap on demand!: https://goo.gl/z31IlP
runner - Tristan Lebeschu, Jumping with Kilian Jornet: https://goo.gl/oCtvou
why - Dave King, Question Mark: https://goo.gl/X1D2vr
machine - Rez*, Machine: https://goo.gl/lnSJnZ
pile - Vishnu Nandy, Piled Up: https://goo.gl/KwXKhh
summit - Ulrik Hasemann, The summit!: https://goo.gl/SUcW3Y
friends - Náyade, Friends forever: https://goo.gl/3MMXui
experienced - Sophie Richards, happiness: https://goo.gl/36tdjQ
evauated - Aldo Pacheco, the chalkboard: https://goo.gl/EgK3sY
alone - Carlton Holls, Walking Tall in Windy City: https://goo.gl/3crQYz
three - Michelle McMahon, three..: https://goo.gl/CTTBHr
books - Abhi Sharma, Books HD: https://goo.gl/eHxeb2
robots - scott, walking robot attack: https://goo.gl/YdG2MK
happy - victoriacarlson, Explore: https://goo.gl/IG8Whr
clock - Luis Dalvan, Time?: https://goo.gl/rWDGJh
dive - One ocean…, Freediving with Dolphins https://goo.gl/mXKx8i
manager - The Manager https://goo.gl/Ek9Z8Z
soybean - United Soybean Board https://goo.gl/c3UoVv
fish - Susanne Nilsson, Tropical fish: https://goo.gl/59poVz
superman - JD Hancock, Infinite Superman: https://goo.gl/VrrVtG
brick wall - Eduard Anton, Structure: https://goo.gl/diUiQz
flow - Iñaki Bolumburu, Flowing light: https://goo.gl/3esZaU
students - World Bank…, Students raise their…: https://goo.gl/3PZhbj

ice-cream -  Josie Liao, DSC04642: https://goo.gl/BTgCky
facepalm - Alex Proimos, Head in Hands: https://goo.gl/RF1ZBf
unhappy - PROStuart Richards, Cheer Up Mr Goblin: https://goo.gl/DGu3S1
ladder - Mike Lewinski, Ladder to the Nowhere: https://goo.gl/dpzae3
fingers - arjun v, finger art…: https://goo.gl/Sukv5p
coffee - Daria Nepriakhina: https://unsplash.com/photos/gm3bxHin8VA

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

https://goo.gl/Qqn9je
https://goo.gl/CpGgWe
https://goo.gl/5VqdKI
https://goo.gl/Z1JLr0
https://goo.gl/z31IlP
https://goo.gl/oCtvou
https://goo.gl/X1D2vr
https://goo.gl/lnSJnZ
https://goo.gl/KwXKhh
https://goo.gl/SUcW3Y
https://goo.gl/3MMXui
https://goo.gl/36tdjQ
https://goo.gl/3crQYz
https://goo.gl/CTTBHr
https://goo.gl/eHxeb2
https://goo.gl/YdG2MK
https://goo.gl/IG8Whr
https://goo.gl/rWDGJh
https://goo.gl/mXKx8i
https://goo.gl/Ek9Z8Z
https://goo.gl/c3UoVv
https://goo.gl/59poVz
https://goo.gl/VrrVtG
https://goo.gl/diUiQz
https://goo.gl/3esZaU
https://goo.gl/3PZhbj
https://goo.gl/BTgCky
https://goo.gl/RF1ZBf
https://goo.gl/DGu3S1
https://goo.gl/dpzae3
https://goo.gl/Sukv5p
https://unsplash.com/photos/gm3bxHin8VA


General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

Jak pomáhají certifikace LEED,WELL a 
inovace v rámci nich k zdravému 
vnitřnímu prostředí

Eva Nykodymová
Sustainovation manager, Skanska



General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

Jak v době „po-koronavirové“ vytvořit co nejpříznivější podmínky pro návrat 
zaměstnanců do kanceláří s ohledem na bezpečnost, zdraví, pohodlí a 
kvalitu vnitřního prostředí.

20XX-XX-XXName of presentation 2

Aktuální téma



General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

WELL, LEED

WELL certifikační systém zaměřený na zdravé vnitřní 
prostředí budov

LEED certifikační systém zaměřený na udržitelnost 
objektu a jeho dopad na okolí
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General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné
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General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

Faktory
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Zlepšení a udržení 
vysoké  kvality 
ovzduší

Pitná voda pod 
kontrolou

Podpora a 
motivace k pohybu 
a komfortu

Posílení 
imunitního 
systému

Podpora 
duševního zdraví

Čistý kontakt



General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

Kvalita vzduchu

Vysoce účinná ventilace a filtrace
- Třída filtrů 
- Maximální množství čerstvého vzduchu
- Častejší frekvence výměny filtrů
- Nepřetržitý běh VZT
- Kontrola VZT – inspekce, čištění, dokumentace
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General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

Řízení a kontrola vlhkosti v objektu

− Omezení akumulace vlhkosti,
− snížení možnosti růstu plísní z důvodů pronikání vody a její 

kondenzace uvnitř budov
− Rozmezí 40-60%

7



General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

Podpora pohybu a komfortu

− Aktivní venkovní design 
− Cirkulace v rámci objektu – atriové 

schodiště, snížení využití výtahů 
− Prostory pro pohybovou aktivitu – i externí
− Podpora aktivní dopravy do objektu –

zázemí pro cyklisty

WELL, v2:
− Ergonomie pracovních míst , Fitness programy, 

Aktivní nábytek
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General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné
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General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

Imunitní systém

- Přístup k dennímu světlu –
cirkadiánní rytmus

- Zdravá strava, pitná voda 
- Prostory pro fyzickou aktivitu, 

podpora sportu

WELL v2:
- Cirkadiální osvětlení, barvy 
světla
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General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

Mentální zdraví

Poskytnout přístup k dennímu světlu a zeleni a podporovat mentální 
zdraví
− Knihovna (nově dané tituly)
− Návrh objektu (Beauty and mindful design)
− Biofilické prvky - přístup k přírodě
− Přístup k dennímu světlu,
WELL, v2:
− Podpora duševního zdraví, podpora při odvykání kouření, plán pro 

zvládání stresu
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General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

Kontakt

− chytrý operační systém Connected by 
Skanska, 

− využívání budovy například pomocí 
nejmodernějšího parkovacího systému 
a vstupu do budovy přes mobilní 
telefon. 

− volná přístupnost atria (Praga 
Studios). 

− Přísný čistící protokol, zahrnující 
používané látky a nastavení časového 
plánu
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General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

Děkuji za pozornost.
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Inovativní SOFTWARE 
pro kancelářské budovy

Ondřej Langr, Head of Product



Cože, SOFTWARE a budovy? 

Čas který s technologiemi se 
stále zvyšuje. 



Reálný a 
virtuální svět



Budovy

Roky

Hlavní rozdíly 

OD NÁVRHU PO REALIZACI

software

Týdny 

rychlý svět a adaptace na změny. 

Stovky milionů 
až miliardy

Desetitisíce až 
statisíceNáklady ZMĚNY 

MOŽNOST ZMĚNY Minimální  Radikální

průměrná životnost Desítky let Roky



v čem tedy může software pomoci ?

1. Visitor management (správa hostů)
2. Mobile access
3. Parking management 
4. Komunikace / Komunita / Signages
5. Shared economy 
6. Environment control 
7. Energy management
8. “Bez dotyku”
9. “Wow” 

uživatelský 
zážitek



Visitor management

Pozvání je 
velmi snadné. 

Je informován 
o příchodu 
hosta. 

Hostitel Host

Dostane všechny 
informace o tom 
kam jít.

Lze eliminovat 
kontakt s recepcí.  



Mobile access

Čipovým kartám je 43 let. 

Distribuce karet je pomalá a osobní 
(bezp. riziko).
Rušení karet též.  

Kolik máte v kapse karet? 

Jak často si zapomenete peněženku? 
A mobil? 



Parking

Parkoviště jsou stavěna na přiřazování konkrétním lidem. 

V takovém modelu zůstává řada nevyužitých míst.

Zarezervovat parkoviště pro hosta 
stojí dost času a úsilí.   



Covid 19 - jak může software pomoci? 

Výtahy lze obsluhovat bez dotyku. 

Karty novým zaměstnancům lze vystavovat bez osobního kontaktu 
- do telefonu. 

Self-checkin kiosky jsou překonané - hosté mohou přímo dovnitř 
bez interakce s recepcí a bez plastové karty. 

Informování lidí v budově pomáhá zvládat rizika.



a co Teď hned ?

Informovanost, informovanost, 
informovanost! 

Máte dobře vzduchotechniku? 
Více vzduchu a pravidelné 
čistění? (REHVA guidelines …)

Pryč se self-service kiosky pro 
hosty. 

1. Prevence 2. Monitoring 3. Reakce

Dozvíte se o zdravotních 
rizicích v budově?

Dozvíte se o případné 
nákaze dostatečně rychle? 

Máte data o tom kdo se kde 
pohyboval pro lokalizaci 
nákazy? 

Pokud onemocní někdo z 
týmu, budete schopni 
fungovat dále? 

Budete vědět s kým se potkal? 

Máte komunikační kanál k 
lidem v budově v případě 
nákazy? 



Děkuji
za pozornost.

Ondřej Langr
Head of Product
langr@sharryeurope.com
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