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Největším úskalím gastronomie jsou dnes zaměstnanci. Tak začíná velký rozhovor s 

personalistkou Šárkou Borskou. Proč jsou dnes mladí lidé špatně motivovatelní? Jak na 

první pohled poznat vhodného kandidáta? Nebo jak se starat o svoje lidi tak, aby neutíkali ke 

konkurenci? Přečtěte si velký rozhovor o tom, jak pracovat s lidmi, kteří pracují pro vás. 

Šárka Borská je personální vedoucí, koučka a místopředsedkyně představenstva ve 

společnosti BORSKÝ GASTRO a. s., která provozuje celkem čtyři restaurace v centru Prahy 

zaměřené především na zahraniční klienty. Všechny restaurace čítají přibližně 150 

zaměstnanců včetně brigádníků. Zkušená personalistka s námi sdílela svoje zkušenosti s 

výběrem, zaškolováním, ale i motivováním zaměstnanců v gastronomii. 
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Peníze nestačí 

Napříč celou gastronomií se všichni bez výjimky trápí problematikou zaměstnanců a 

jejich nedostatkem. Jak jste na tom vy? 

Za celou dobu, co v oblasti HR pracuji, bylo vždycky největší úskalí sehnat kvalitní 

zaměstnance. Všechno ostatní lze koupit, zajistíte si dodavatele, zboží, gastrotechnologie a 

najdete i prostor. Ale najít kvalitní lidi je složité. A musím říct, že dnes je obzvlášť těžké 

zapracovat mladé lidi do řadových pozic, na kuchaře, číšníky a pomocný úklidový personál. 

Dnešní nejmladší generace zaměstnanců je jiná, má jinou motivaci. Dříve byli snadněji 

motivovatelní penězi, ale pro dnešní mladé lidi to nebývá nejsilnější motivátor. 

Čím jsou tedy motivovatelní? 

Těžké na tom právě je, že nejsou motivovatelní ani pozicí, postem nebo tím, že se něco naučí. 

Mnohdy se bavíme s mladým člověkem a zjistíme, že on sám netuší, co by chtěl. Neví, co by 

od nás jako zaměstnavatele očekával, ale ví, že není spokojený a že nebyl spokojený ani jinde. 

Vlastně se dá říct, že ví, co by nechtěl, ale velmi těžko nadefinuje požadavky. 

Osobně se domnívám, že jsou motivovatelní dobrým kolektivem, který je přijme mezi sebe, a 

kvalitním a trpělivým nadřízeným, který je vede. 
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V minulosti jste tohle neřešili? 

Dříve to tak nebylo. Nikdy jsme nerozlišovali na mladší a starší. Vždy jsme přijali takového 

člověka, který se na pozici jednoduše hodil. Je pravdou, že v historii firmy zaměstnáváme 

převážně mladší lidi na pozici číšník nebo kuchař, a to zejména z důvodu fyzické náročnosti. 

Nemáme nic proti starším lidem, na některých pozicích u nás věkové starší lidé velmi kvalitně 

pracují, ale obecně je práce v segmentu gastronomie velmi vyčerpávající .  

Vy máte ve všech čtyřech restauracích na starosti personalistiku. Jak tedy začíná proces 

obsazení nové pozice? 

V první řadě mám na starosti zadávání inzerce. V týmu se domluvíme a podle uvážení zvolím 

vhodnou formu inzerce. Hodně se nám ale také osvědčilo přijímat lidi na základě doporučení 

od našich zaměstnanců. Ti často vodí svoje bývalé kolegy nebo známé, u kterých vidí, že by 

chtěli k nám, a kteří splňují naše kritéria. To je nejlepší alternativa. Přivedou někoho, o kom 

ví, že je šikovný a spolehlivý, ale třeba nemá ideální angličtinu. My ho vyzkoušíme, zjistíme, 

že je opravdu dobrý – a angličtinu už se doučí a rozmluví se. 
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Kdo má na starosti samotný výběr, také vy? 

Co se týče příjmu a výběru zaměstnanců, tak první slovo pro výběr na řadové pozice mají naši 

manažeři, kteří mají právo si svoje lidi do týmu vybrat. Já jsem ta, která přichází jako druhá 

instance. Když si někoho vyberou, tak s ním poté mluvím i já. Manažeři si musí svoji volbu 

obhájit. Samozřejmě se stane, že někdy sáhnou úplně vedle a my s generálním manažerem 

společnosti se jim snažíme jejich volbu vymluvit. Ale ne kategoricky, spíše mírně jim 

vysvětlujeme náš názor na vybraného uchazeče. 

Profesionalita versus empatie 

Jak poznáte člověka, který se pro konkrétní práci hodí? 

V první řadě musím zjistit, jestli ho ta práce baví. K tomu mi stačí se zeptat, jestli je schopen 

mi něco říct o svém vztahu k zákazníkům. Zeptám se ho, jací zákazníci za ním chodili v jeho 

minulé práci. Kdo se vracel a co o nich věděl. Jestli mi není schopen odpovědět a jen řekne, 

že tam chodili všichni možní nebo že neví, je jasné, že zákazníky vůbec nevnímal a nezajímali 

ho. V momentě, kdy je člověk nadšený a řekne mi, kdo všechno k němu chodil, je to na dobré 

cestě. Je vidět, že opravdu rád obsluhuje, je prozákaznický. To, co vám automaticky sám 

odpoví, říká něco o jeho vnitřním nastavení.  

Vztah k zákazníkovi je pro vás nejdůležitější? 

To je naprostá alfa a omega všeho, nedá se naučit. Naučíte se profesionalitě, nošení, základům 

obsluhy, ale vřelost a empatii buď máte, nebo ne.  

To se bavíme o lidech na plac, jak je to s kuchyní? 

Tam je profesionalita naopak hodně důležitá. Ale zrovna tak je důležitý pozitivní vztah k 

povolání. Pořád platí, že pokud člověk nemá svoji práci rád, neměl by ji dělat jen kvůli 

penězům. 
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Jak poznáte, že ji má opravdu rád?  

Jednak platí, že už v rámci pohovorů se dostane na zkušební směnu do kuchyně, kde se ukáže, 

jak se staví k práci. Necháme ho něco uvařit a vidíme, jak zachází se surovinami, jak umí 

základní kuchařské úkony a tak dále. Ptáme se, kde vařil, co tam dělal, jak se mu tam líbilo 

nebo jaká byla kuchyně, kterou tam dělal. Tím se dozvíme hodně o jeho přístupu.  

Kromě toho máme pro kuchyně všech čtyř restaurací gastromanažera. Má na starost mimo 

jiné i výběr lidí do kuchyně. Ten pak s nováčky trénuje, vaří, ochutnává a hodnotí. Hodně s 

nimi mluví a snaží se je naučit praktickými ukázkami. 

Co se stane, když se na pozici nepřihlásí žádný vhodný adept? Vezmete toho, kdo bude 

představovat nejmenší zlo? 

To ne, vybíráme prostě dál. Práci mezitím rozdělíme mezi ostatní, snažíme se zapojit i 

manažery, aby to se svým týmem nějak zvládli a namotivovali jej. Podáme novou inzerci, 

zapojíme zaměstnance, aby poptali své známé, oslovíme bývalé zaměstnance a hledáme dál, 

dokud nenajdeme toho pravého člověka. 

https://storyous.com/cz/magazin/wp-content/uploads/2017/03/Roman-Vlach.jpg


 

Nepřenese se to negativně na tým? 

Máme zdravé jádro ve všech restauracích, když poprosíme, jestli by mohli přijít nějaký večer 

navíc, přijdou. Je to díky tomu, jaký k nim máme přístup my. Snažíme se jim vždy vyjít vstříc 

a oni to vědí, takže pak sami pomůžou, když potřebujeme zase my.  

Co za chyby nejčastěji dělají lidé při výběru nového člověka do týmu? 

Upřednostňují profesionalitu před morálními vlastnostmi. Vidí jenom praxi, mnohdy si ji ani 

neověří, dotyčný je zahltí tím, kde všude vařil nebo pracoval, a oni ho automaticky považují 

za odborníka, kterého potřebují mít v týmu. Někdy dokonce stačí i říct, že má vystudovanou 

vysokou školu hotelovou. Tam ho ale bohužel naučí jen znalosti, které v praxi nepoužije.  
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Zodpovědnost má vedoucí týmu 

Když přijde do týmu někdo nový, co podle vás musí mít za vlastnosti, aby zapadl a 

dobře pracoval? 

Musí se chtít učit a pracovat. Tým si ho vybere sám, flákače mezi sebe nevezme. Nedávno 

takhle nepřijali jednoho mladého nováčka, který dělal spoustu chyb a zaseknul tím pak 

všechny ostatní. Objednávky stojí, zákazníci začínají mít problém s časem a ptají se po jídle. 

Nervozita se přenáší a všechno je najednou špatně.  

Pomáháte i vy se zařazením nováčka mezi ostatní? 

Věnujeme se jim všichni, lidi z top managementu, tedy i já. Projdeme s nováčky vše, co je 

potřeba, a máme ve firmě jasně stanovený systém zaškolování nových lidí 

Na starosti má nováčky hlavně vedoucí týmu, který potřebuje, aby všichni dokázali zabrat a 

spolupracovali. Když bude tým dobře fungovat, získá si svoje vracející se zákazníky, čísla se 

budou zvyšovat, všichni si vydělají a budou mít jistotu práce. Když to nebudou dělat dobře, 

hospoda skončí a bez práce budou taky všichni. Jakmile něco nový člověk nezná, neptáme se 

jeho proč, ale jeho vedoucího, proč mu to nevysvětlil. Ten má totiž předcházet tomu, že jeho 

https://storyous.com/cz/magazin/wp-content/uploads/2017/03/ADA_7115.jpg


podřízení něco nevědí. Vedoucí směny odpovídá za svůj tým, a proto má i právo si jej 

sestavovat. 

 

Nemusí šidit 

Jak se staráte o svoje zaměstnance? Nabízíte jim nějakou přidanou hodnotu k 

zaměstnání? 

Máme opravdu velké množství nejrůznějších benefitů. 

Jaké například? 

Třeba je to členství do řetězce fitness center BBC, kde je i sauna nebo bazén, vybraní lidé 

pojedou na mistrovství světa v hokeji do Francie, dál jsou to například vstupy na fotbal, 

vstupenky do divadla, kina, pořádáme firemní bowling, pořádáme dětský den a mikulášskou 

pro děti zaměstnanců, vánoční akce a spousty dalších.  
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Oceňují to zaměstnanci? 

Rozhodně. Pak je tu ještě další věc, kterou často nezmiňujeme, ale je to také benefit, kterého 

si lidé váží. Nenutíme je pracovat s nekvalitní surovinou nebo šidit. Nenutíme je ani 

neuznávat reklamace. Je to benefit pro lidi, kteří jsou slušní a stojí si za svojí pozicí. A přesně 

takové my chceme. Navíc mají i větší důvěru v celou firmu.  

Mnoho zaměstnavatelů to bohužel dělá naopak. Na spoustě pohovorů už jsme slyšeli, jak lidé 

na předchozích místech dostali nějaký plat s tím, ať si větší peníze nějak sami zařídí.  

Přenáší se tento přístup k zaměstnancům i na spokojenost zákazníka? 

Hodnocení zákazníků většinou chválí velmi kvalitní službu a personál. Když je tam nějaká 

kritika, tak většinou na vyšší ceny. Umožňujeme lidem komunikovat a to je důvod, proč jsou 

u nás spokojení. Není to práce pro introverty. To si pak můžete otevřít hospodu na mýtince, 

kde vás nebudou otravovat hosté.  

Jsou všichni vaši zaměstnanci komunikativní a extrovertní? 
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Všichni nemůžou být stejní. Mít osm špičkových lidí nejde. Vždycky musí být v týmu nějaký 

talker, walker a runner, tedy ten, co víc mluví, chodí nebo běhá po place. Pozice jsou podle 

toho rozdělené. Někdo musí být serióznější, někdo méně. Ale co musí mít všichni, je 

takzvaný “welcome feeling”. Host se musí cítit jako doma, jako někde, kde ho chtějí mít a 

postarat se o něj.  

 

Dokážete na druhou stranu říct, co dělají zaměstnavatelé za chyby, že jim jejich 

zaměstnanci utíkají jinam? 

Myslí si, že stačí lidi motivovat penězi. Dneska už to není ten nejdůležitější faktor. Kromě 

toho často slibují nereálné. Slíbí jim peníze, které ve finále nebudou, podmínky, které 

nenaplní. Jsou k nim neféroví, neupřímní a nezajímají se o ně. Mnoho majitelů si ani 

nevšimne, že má schopného člověka. Ten odejde, protože nedostal možnost růst dál. Zejména 

mladí lidé chtějí, aby jim a jejich názorům byla věnována pozornost. Chtějí zasahovat do 

chodu a směřování podniku, kterého jsou součástí. Ve firmě, kde takovou možnost nemají, 

nesmějí říct slovo a musí jen pracovat, jsou pak velmi rychle demotivovaní a jdou někam 

jinam.  

Na závěr bych se chtěla zeptat, jak podle vás funguje dobrý personalista? A potřebuje 

ho každá restaurace? 

Mám tu výhodu, že jako personalista jsem vždycky měla důvěru majitelů – a tím i více 

pravomocí. Kdybych byla personalista, který sepisuje pouze pracovní smlouvy a nesmí do 

chodu firmy mluvit nebo něco ovlivňovat, nebyla by má pozice k ničemu. Pokud se výběr řídí 

pouze majitelem, případně nevyzrálými manažery, je to špatně – oni nikdy nepostihnou 
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podstatu personálních procesů. Řekněme podstatu psychologie výběru. Měla jsem vždy 

volnou ruku v tom, jak se firemní strategie výběru zaměstnanců bude dělat. Majitel se 

nemusel věnovat personálním procesům, ale jiným věcem, ve kterých je silnější.  

Někteří majitelé vybírají zaměstnance podle podivných kritérií, podle sympatií, 

příbuzenských vztahů nebo ze známosti. Já se snažím dělat výběr opravdu profesionálně. 

Navíc nemám strach říct, že moji lidé jsou mnohem kvalitnější než já, pracují intenzivně více 

hodin. To málokterý majitel unese a dokáže říct o svých zaměstnancích. Já to klidně říct 

můžu. Máme tak excelentní manažery, že by je málokdo dokázal zastínit. Kvalitní šéf se 

pozná podle toho, že se obklopí dobrými lidmi, kteří jsou ještě schopnější než on sám. 


