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Rád pracuji tam, kde nehrozí 
srážka s blbcem
Werichův citát nemůže urazit nikoho, kdo rád přemýšlí. „Mít vedle sebe 
inteligentní kolegy je bomba,“ říká člen Mensy Lukáš Cyrankowski. Proto 
je rád, že pracuje v ABRA Software, kde lidi baví zapínat mozek a posouvat 
hranice vlastních možností. V české IT společnosti má na starosti vizualizaci 
dat a optimalizaci interních procesů významných firem.

V  čem se práce tvého týmu liší od 
konzultantských služeb, které firmám nabízí 
tzv. Velká čtyřka?

Rád říkám, že jsme víc než konzultanti, jsme 
praktici. Spíš než univerzální návod nabízíme 
konkrétní řešení, které rovnou i  realizujeme. 
Když to vezmu do extrému, klidně zajdu se 
zákazníkem do banky a  pomůžu mu zařídit 
půjčku, protože vím, jak s bankou jednat.

Jsme vlastně něco jako finanční šéfkuchaři  – 
zákazník u  nás dostane víc než jen nabídku 
z  menu. Všechny přísady, v  našem případě 
špičkové technologie, mu namixujeme 
a naservírujeme tak, aby si chuťové buňky jeho 
firmy přišly na své.

Rozumí všichni tomu, jak jim technologie 
můžou pomoci?

Protože jsem roky zastával roli finančního 
ředitele, vím, jak přemýšlí a jakým jazykem mluví 
vedoucí výroby, šéf logistiky nebo obchodní 
manažer. Díky tomu mám jasno v  tom, co 
manažeři potřebují a  jak jim naše nástroje 
a služby prezentovat tak, aby pochopili, v čem 
jim můžeme pomoci. Mluvíme zkrátka stejnou 
řečí. Baví nás posouvat věci k lepšímu a hledat 
cestu ke zdravější firmě.

Na stejnou oblast se teď vlastně díváš jinýma 
očima. Potřebuješ k tomu „jiné brýle“?

Obrazně si brýle neustále přendávám, protože 
je potřeba nahlédnout na BI právě očima 
zákazníka, a zároveň dobře nastavit, jak mu která 
čísla zobrazit. A  někdy si půjčím brýle i  od UX 
designéra, protože tento nástroj musí být záživný 
i  vizuálně. Takže brýle, respektive židle, měním 
vlastně často. Nejradši ale sedím na židli v jídelně. 
Firemní stravování oceňuji jako velký benefit.

Jaké další benefity se ti u nás líbí?

Nevím, jestli to úplně zařadit mezi benefity, 
ale oceňuji, že se ve firmě hodně soustředí na 
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výkon a je přitom jedno, zda největší kus práce 
odvedete ráno nebo odpoledne a  z  jakého 
místa, jestli v kanceláři nebo doma. Jsem člověk 
zaměřený na výsledek a  cíl a  tento přístup mi 
vyhovuje.

Na VŠE jsi vystudoval finance. Pak ses 
v  rámci postgraduálního vzdělávání zaměřil 
na pilování manažerských dovedností i  tzv. 
„soft skills“. Co tě k tomu vedlo?

Snadno se stane, že finančníci žijí jen ve svém 
světě, obklopí se hradbami z čísel. Tomu jsem 
chtěl zabránit, a  tak jsem absolvoval program 
MBA a další postgraduály, věnované například 
prezentačním dovednostem nebo marketingu. 
Dobře komunikovat s  lidmi je důležitá 
dovednost, která se dá naučit. Byl jsem takový 
věčný student. Studoval jsem až do svých 
pětatřiceti.

Jaká je tvoje vize ohledně Controllingu 
a Business Intelligence?

Maximálně si udržet pohled zákazníka na to, co 
potřebuje, co mu pomůže. Být partnerem jeho 
rozhodování, interních procesů. Budovat jeho 
důvěru v produkt a tým.

Jaká byla tvoje první pracovní zkušenost?

Už jako malý klučina jsem jezdil prodávat na 
tržnici zeleninu z  naší zahrady. Neměl jsem 
tenkrát ani pracovní smlouvu, šlo o  počínající 
školu života.

Kdo tě nejvíc ovlivnil v  tom, jak přistupuješ 
k práci?

Geny a  první šéf, který mi vštípil, že mám 
pracovat tak, jako by to byla moje vlastní firma. 
Nemyslel tím bohužel výplatu dividend, ale 
takový přístup, kdy makáte na všem, co je třeba 
(nebojíte se umazat), a  nic neošulíte, protože 
sám sebe nejde šulit.

Co tě na ABRA Software baví nejvíc?

Lidi. Hlavně ti pro-obchodní, pro-zákazničtí, 
pro-změnu.

Strategie. Že je. Že se plní. Že se dovnitř 
komunikuje transparentně.

Jídlo. Že je. Že mě plní. Že mě upozorní, když 
nemám objednáno.

Co rád děláš, když nepracuješ?

Sportuji, chodím na procházky, do divadla 
nebo někam na dobré jídlo a  trávím čas se 
svou čtrnáctiletou dcerou, pokud na to tedy má 
náladu. V tomhle věku je dost proměnlivá.

Lukáš Cyrankowski
Pětačtyřicetiletý manažer je členem 
Mensy od roku 2007. Financím se věnuje 
25 let, zkušenosti mimo jiné nasbíral 
v  poradenské společnosti KPMG nebo 
rodinném hodinářství Carollinum, 
aktuálně řídí tým datové analýzy 
a  Controllingu v  ABRA Software. Hledá 
k  sobě lidi s  touhou po rozmanité práci 
naplněné tvrdými oříšky k  rozlousknutí. 
Každý má trochu jiný tvar a  velikost 
a  dobrodružství spočívá v  hledání toho 
správného louskáčku. „Miluju ten pocit, 
když se to povede a  skořápka konečně 
praskne,“ říká.

Tuzemský software house s  obratem  
300 miliónů korun začínal v  90. letech jako 
start up dvou kamarádů. Ti jsou stále jeho 
součástí a je to znát. I když dnes zaměstnává 
přes 150 lidí a  kromě České republiky 
působí také na Slovensku a  ve Švýcarsku, 
pořád tady vládne přátelský duch. Firma 
staví na baťovských principech  – dává 
přednost rozvoji tvůrčích schopností namísto 
reprodukce znalostí, navazuje dlouhodobou 
spolupráci se studenty, z  nichž se často 
později stávají zaměstnanci na plný úvazek, 
a  investuje do vzdělání. Provozuje portál 
ABRA2Grow, kde každý může být zároveň 
žákem i  učitelem. Její informační systém 
využívají tisíce zákazníků, kteří oceňují čistý 
kód, provoz v cloudu a sofistikované API. Patří 
k nim například 3D tiskárny Prusa Research, 
specialista v  péči o  zuby i  tělo Profimed, 
fintech Twisto, antivir Eset, přepravce lidí 
i zásilek Liftago nebo výrobce klavírů Petrof.


