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ROBOT ZA VÁS PODMÍNKY NEVYJEDNÁ
„Retail je rychlý, vyžaduje flexibilitu a otevřenost novinkám. Pořád v něm ale vznikají nové pozice, které 
je zajímavé obsazovat. Kandidáti musí mít rychlé rozhodování a umět převzít odpovědnost,“ říká Markéta 
Šveda, headhunterka ze společnosti Recruit CZ.

  Jaké kompetence jsou v retailu po-
třeba univerzálně napříč manažer-
skými pozicemi?
Retailové společnosti mají rozmanité 
struktury organizace jako jiné firmy, od 
marketingu, obchodu, přes HR a operati-
ons až po IT, finance a logistiku. Každá 
tato specializace vyžaduje jiné kompe-
tence a osobnostní charakteristiky. Co 
však tyto specializace spojuje, je rych-
lost retailu jako oboru, nutnost rychle se 
rozhodovat, silná konkurence, a hlavně 
náročný a přelétavý zákazník. Aby byl 
manažer úspěšný, měl by hlavně rozumět 
své práci, odvahu věci posouvat, umět 
se včas rozhodovat a převzít odpověd-
nost za výsledky týmu.

  Bude potřeba lidí stále více, nebo 
převáží automatizace?
V retailu nové technologie procesy spíše 
zjednodušily a urychlily. Naštěstí je re-
tail obor, kde sice na jedné straně ně-
které pozice zanikají, protože už nejsou 
potřeba, nebo se centralizují do regionů, 
ale na druhé straně nové pozice vznikají, 
a tak je stále prostor pro nábor talentů 
a kandidátů z jiných oborů. 

  Myslíte, že má v dnešní době digi-
talizace a online řešení smysl pořá-
dat podobné akce jako Retail Summit? 
Dokáží podle vás technologie nahradit 
osobní kontakt?
Homo sapiens je tvor společenský, v pra-
věku jsme žili v tlupách, dnes pracujeme 
v týmech. Digitalizace nás sice přibližuje 
na velké vzdálenosti a šetří čas a peníze, 
ale myslím, že po Covidu jsme všichni 
rádi, že necháme na chvíli odpočinout 
uši od sluchátek a oči od obrazovek. Po 
celodenní práci online už málokdo má 
náladu na další nepovinná setkání. Po-
kud nejste totální introvert anebo pokud 
netrpíte sociální fobií, tak vám osobní 
kontakt nic nenahradí. Úžasná akce pro 
osobní setkání je právě Retail Summit, 
kde se potkávají skuteční profesionálové 
z retailu. Velkým přínosem je odborná 
část, kdy se všichni zúčastnění dozví 

o nejnovějších trendech. Nicméně osobní 
networking a setkání se s kolegy ve foyer 
sálů nic nenahradí. Komunikace, dis-
kuze, nová seznámení – to vše znamená 
úžasné obohacení a inspiraci.

  Jak pandemie ovlivnila vaši práci? 
Je něco, co budete nyní dělat jinak 
než před ní?
Hledáme nové pozice, které kvůli pande-
mii vznikly. Také se změnila komunikace 
s klienty i kandidáty, protože i my jsme 
samozřejmě pracovali hlavně online. 
Fakt, že budeme hledat nové pozice, 
nám nevadí. Ale pokud se budeme moct 
natrvalo vrátit k osobním schůzkám, bu-
deme rádi. Pro nás všechny, kteří se 
účastníme výběrového procesu na ose 
klient – headhunter – kandidát, je osobní 
setkávání velmi důležité a, myslím, 
nenahraditelné. 

  Máte mnoho zkušeností, a to i ze 
zahraničních trhů. Jak hodnotíte český 
headhunting ve srovnání s jinými ze-
měmi? Je něco, co by se čeští head-
hunteři měli ještě učit, nebo už není co 
a koho profesně dohánět? 

Headhunting, nebo také executive/ 
direct search, je jako proces stejný 
u nás i v zahraničí. V západní Evropě 
má samozřejmě delší tradici, a také byl 
k nám západními společnostmi po revo-
luci uveden a s nástupem zahraničních 
firem na český trh v 90. letech i velmi 
žádán. Pamatuji si dobu před 20 lety, 
kdy executive search byla taková no-
blesnější práce v rukavičkách. Dnes, 
kdy executive search nabízí mnoho da-
tabázových personálních společností, 
vnímám, že je pro nás těžší se na trhu 
vyčlenit z jiných náborových služeb. 
Také klienti se nás snaží zatlačit do ex-
trémně krátkých termínů a nízkých cen, 
občas někdo zavolá, jestli máme ně-
koho „skladem“ nebo „v hledáčku“, že 
„se přeci nějak domluvíme na symbo-
lické odměně“.
Avšak rozhodně platí, že ti praví čeští 
headhunteři jsou stejně kvalitní jako 
v zahraničí. Myslím, že Recruit CZ má na 
českém trhu stále dobrou konkurenci. 
Jsme za to rádi, držíme společně kvalitu 
služeb i férovou výši cen. Je to služba, 
která se může zdát drahá, ale v určitých 
aspektech je nenahraditelná.
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