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Tým projektantů
krajinářů.

Jsme samostatní, 
tvůrčí 

svobodomyslní a 

zodpovědní lidé.



Jízda na divoké
vodě - reakce

na každodenní
změny.



Práce na
dlouhodobých
projektech od 

prvního nápadu po 
realizaci u malých

projektů jeden
rok, u velkých i
sedm a více let.



Role lídrů:

Slaďování týmu 
do celku.

První impulzy 
kreativity -
dlouhodobé 
zkušenosti, první 
kontakty s klientem.

Hlídat aby každá 
odpracovaná 
hodina byla 
podložena finacemi
–
cash-flow.

Záchranná 
síť při 
výskytu 
problémů.

Vize pro 
budoucnost.



Stanovování priorit a 
přesouvání kapacit dle

aktuálního stavu
zakázek, kterých je 

paralelně kolem 30-ti.

Agilní výzva.



Motivace 
lidí 

Ocenění -
pochvala, 
benefity.

Volnost v 
práci –
pracovní 
doba dle 
potřeb.



Snažíme se mít v 
rovnováze vášeň pro 
věc a zároveň být ve
vztahu k dílu
odosobnění -
zdánlivý paradox …

Jak na kritiku?
Konstruktivní 
otevřená korekce 
procesu: 

tohle zvládneš a 
projekt i ty budete 
ještě lepší.



Když motivace 
selhává, potom se 
vracíme ke kořenům 
- k hodnotám, na 
kterých naše 
"společenství" stojí.

Dáváme 
místům smysl 
a jedinečnost.

Chceme obohatit 
svět o něco 
krásného a skrze 
tento proces se 
sami lepšími stát.



Kompetence:
V týmu si každý 
vybere úkol na 
který se cítí a 
tomu dá vše co 
může.



Efektivně nám 
funguje když lidi 
mezi sebou 
nesoupeří, ale 
sdílí zkušenosti a 
spolupracují.



Procesy v týmu:

Povedlo se minimalizovat 
formálnost
Používáme jen takové 
formalizované systémy, o 
které sami lidé stojí a 
pomáhají jim v efektivitě, 
nic nemá být navíc.



Komunikace v týmu:

Vyhovuje nám 
přátelské neformální 
prostředí které se v 
dobrém podobá 
blízkým rodinným 
vztahům.



Moc nám pomohla 
typologie 
osobnosti MBTI, 
kdy jsme konečně 
pochopili kdo je 
kdo … 



Moc nám pomohla 
typologie 
osobnosti MBTI, 
kdy jsme konečně 
pochopili kdo je 
kdo … 

Na začátku změn 
bylo nutné vyčistit 
atmoféru v týmu a 
pojmenovat co 
koho trápí s 
neutrálním 
pohledem kouče.

Velký význam pro 
nás mělo i 
koučování 
jednotlivců 1 k 1.



Výzvy budocnosti:

Život přináší 
neustálou 
proměnu a 
fluktuaci lidí v 
týmu. 

Jsme na prahu 
přechodu na 
fungování v 
globálním 
prostředí.

Flexibilita a 
rozšíření týmu 
o lidi ze 
zahraničí a jiné 
mentality.  



Lidé a vztahy
na prvním

místě


