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Each of us needs to improve
not because we are not good enough

but because we can be BETTER.

K
dyž Simona Myslikovjanová není zrovna 
v některé ze zmíněných pozic, tak lektoru-
je, a věnuje se Talentům a nastavuje firemní 

management. Její velmi silnou stránkou je však In-
terim management aneb jak dostat firmu z potíží, 
kde již pomohla několika desítkám firem. Všechny 
profese jí baví a naplňují a nedokáže si představit, 
že by některou z nich nemohla vykonávat. Za klien-
ty dojíždí a za rok ujede až 70 tisíc kilometrů. 

Její firma SiMyCo tento rok navíc expandovala 
na zahraniční trh a pod jejím vedením vykazuje 
velký růst. Simona ráda posouvá věci dále a ne-
spokojí se s kompromisem. 

Vystudovala jste hotelovou školu, co bylo po 
studiu vaším snem? Jak jste si představova-
la svůj profesní život? 
Ano vystudovala jsem střední i vysokou hotelo-
vou školu a mým snem bylo řídit hotel. Již během 
studií jsem chodila pomáhat mému tátovi do jeho 
provozoven a od píky jsem si prošla všemi provo-
zy. To bych označila jako značnou výhodu, když 
jsem rozjížděla svou kariéru.

Vaše první pracovní zkušenosti byly z praž-
ského hotelu STEP****, poté jste dělala ře-
ditelku hotelu Břízky v Jablonci nad Nisou, 
zdálo se, že jste byla na vrcholu kariéry, co 
se poté stalo?
Moje kariéra začala v cestovní kanceláři Fischer, 
kam jsem chodila během studia hotelové školy za-
darmo na víkendové brigády, abych tam po studiu 
získala místo. V hotelnictví jsem následně praco-
vala v hotelu STEP**** v Praze, jak zmiňujete, a to 
nejprve na pozici Congress Managera a poté na 
pozici F&B Managera. Poté v libereckém grand-
hotelu Zlatý Lev. Externě jsem pomáhala otci jako 
provozní restaurace. Pozice ředitelky hotelu Bříz-
ky jsem v té době považovala skutečně za vrchol 
kariéry. Ale ono tomu bylo trochu jinak…

Ano vím, že jste doslova přežila svou smrt. 
Co jste se rozhodla změnit v pracovním, ale 
i soukromém životě? Přehodnotila jste?

Práce s talenty a nastavování firemní 
kultury je mým denním chlebem
Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE působí nejen ve své firmě 
SiMyCo jako CEO, ale také externě jako Learning, Talent, Communication, 
Process &  Development Specialist či jako HR Generalist for Employee 
Experience s více jak dvacetiletou praxí. Je finalistkou v kategorii služby.
text Redakce  foto SiMyCo

Před 11 lety jsem si skutečně myslela, že jsem na 
vrcholu své kariéry. Pak přišel okamžik, kdy jsem 
mohla přijít o život. V ten den mi lékaři dávali na 
přežití 5 %. Vše dopadlo naštěstí dobře a cca bě-
hem tři čtvrtě roku přišlo nečekané těhotenství. 
Uvědomila jsem si, že nechci vést jen hotel, nýbrž 
být více přínosná a  nápomocná ve svém oboru. 
Začala jsem lektorovat pro Czech Tourism a AHR 
ČR, kde jsem byla vyhlášena jako nejlepší lektor-
ka projektu s  96% úspěšností. Chvíli poté jsem 
byla AIVD ČR vyhlášena jako Lektorka roku 2017.

Začala jsem tvořit tréninkové plány na míru 
firmám, provádět mystery shoppingy ve firmách, 
pomáhat, radit, konzultovat a  mentorovat. Sou-
časně jsem si během mateřské doplnila vzdělání 
MBA, kde jsem u státnic poznala prof. Součka – 
pro mě guru strategického managementu. 

Během tohoto období jsem čím dál tím více vě-
děla, že věnovat se do hloubky psychologii a lidem 
je to, co mě naplní. Rozhodla jsem se pro atestace 
z  psychologie na FF UK a  současně mezinárod-
ního coachingu u  Radvana Bahbouha, kterého 
považuji za velmi vzdělaného odborníka, ke kte-
rému vzhlížím a jako člověka si ho moc vážím. Na 
konci roku 2020 jsem úspěšně dokončila studium 
Ph.D. s červeným diplomem.

Založila jste firmu SiMyCo, která je certifi-
kovanou firmou specializující se na rozvoj 
kvalifikační úrovně a  kompetencí pracov-
níků. Nabízíte konzultace, analýzy, trénin-
ky, vzdělávací programy, coachingy, audity, 
řešení business developmentu či mystery 
shopping. Co vás vedlo k tomu se začít věno-
vat rozvoji pracovníků? 
Můj příběh. Uvědomila jsem si svoje hodnoty a za-
čala si vážit sama sebe a života. Neboť jsem o něj 
skutečně bojovala. A  to mě vedlo k  tomu, abych 
pomohla i ostatním. Být přínosem pro rozvoj Hos-
pitality and Tourism z pohledu lidského zdroje, 
byl ten první krok. Nyní to již není jen toto odvět-
ví. Působím i ve výrobních firmách, korporátech, 

nově i zdravotnictví, ale i ve školách, kde se věnu-
jeme Growth Mindsetu či ve sportovních klubech, 
kde působím jako Performance Coach. 

Krom toho působím jako vedoucí klubu vzdělá-
vání České manažerské asociace, kde bych ráda 
podpořila mezinárodní vzdělávací programy.

Prosím, představte nám váš projekt Elite 
Growth Academy.
Na konci roku 2020 jsem mému týmu představila 
myšlenku, kterou jsme prověřili a následně roz-
hodli o tom, zda stojí zato v ní pokračovat. S ka-
ždou fází, kterou projekt prošel, rostly i nákla-
dy, čas a zdroje, které náš projekt vyžadoval. Na 
začátku byl náš „inovační trychtýř“ plný velkého 
množství nápadů, který prošel fází výběru, dále 
vývojem a  testováním v  rámci dílčích menších 
tréninkových plánů. Na úplný konec jsme vybrali 
ty nejlepší nápady, o  kterých už lze vypovědět, 
že jsou realizovatelné, zákazníkem požadované 
a naší firmě přinesl nad očekávání velký úspěch. 
Za cca 7 měsíců od prvotní myšlenky jsem z po-
zice CEO zprocesovala celý projekt Elite Growth 
Academy®, a  akreditovala jednotlivé programy. 
Vznikl i nový web www.elitegrowthacademy.eu. ×


