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Kupte si!!!
Výrazně kratší 

T2M

Vyšší produktivitu 
a kvalitu

Spokojené 
zaměstnance, kteří 

sami rozhodují

Spokojenější 
zákazníky

V důsledku toho 
lepší ekonomiku



Agilita není všelék zdarma

• Nevyřeší vám všechny problémy se ziskovostí, 
produkty a projekty, motivací lidí, konkurencí, ...

• Změna myšlení trvá a stojí čas
(cca od 6 měsíců do 3 let minimálně)

• Tato změna konzumuje kapacitu lidí
(je třeba lidem garantovat nějaký čas)

• Bude vás to stát peníze

• Je to investice, ne náklad
(měníte kulturu, způsob práce, produkty, služby abyste 
byli i nadále úspěšní)

• Budete potřebovat správné lidi (správný postoj a 
myšlení) k této změně, např. PO, SM



Strategická agilita 
(velká organizační/kulturní změna, změna 

mgmt. kultury, totální změna perf. mgmt, 

budgetování, inovace součást kultury)

Produktová agilita 
(dual track agile: discovery proces 

a experimenty)

Provozní agilita
(org. změna: kros 

funkční týmy, procesní 

změna, menší projekty)

Hodnota 
(kdo je zákazník a co 

potřebuje)Vhodné prostředí 
(lidé, týmy, procesy, 

mgmt, prostory)

Experimenty 

Adaptabilita



Predikce-plán-kontrola
Zaměření na řízení výstupů

• Budoucnost je samozřejmě
předvídatelná a lze přesně 
plánovat

• Události a výstupy jsou 
stabilní

Organizace a management 
systém je navržen směrem k 
řízení a doručení výstupů a 
výsledků

Akce-experiment-učení
Zaměření na tvorbu a řízení 
prostředí a směrování týmů 
(koučování, než řízení)

• Nelze předvídat budoucnost
• Věci se neočekávaně změní

Organizace a management systém 
je navržen směrem k tvorbě 
autonomního prostředí, které 
doručuje výsledky

Změna 

mgmt.

paradigma



Co může musí dělat 

management a HR v agilitě?



Žádná raketová věda

Nehledejte složitosti

Vytrvalost

Disciplína

Dennodenní
důslednost



Technologie, procesy a 

nástroje

Leadership: 

formální a neformální vliv, 

postoje, autentičnost

Organizační design: 

struktura, tok práce, 

prostory

Lidé: 

vhodná typologie, motivy, 

postoje a zvyky

Kultura

Proces

Nástroje
Org. struktura

??? ???

???



Jasný směr, priority 
strategie a hranice

Komodita vs. inovativní

Partnerství vs. vše sami

Low cost vs. top kvalita

TOP3 trhy vs. všude



E2E tým

PO

Agilní 

kouč / 

SM

To by mě zajímalo, jak 

to máme stihnout, 2 

projekty, každý na 

90h práce a naše 

kapacita je 80h

Na tomto projektu 

dělejte nyní, ten má 

prioritu, ten druhý

nyní může počkat

Priority jsou 

jasné, vše je 

důležité, nějak to 

udělejte!

Board / 

management

Management musí 

určit jasné priority



Úspěšný příklad z praxe:
• cca 30 lidí v projektech
• několik dodavatelů

Předtím: 
• asi 130 rádoby souběžných 

projektů (falešné, šedé, ...)
• doba realizace: roky

Nyní:
• 15 reálných schválených 

projektů
• 6 prioritních souběžně 

běžících



Fungující self-management (OKR model)

Jasná vize, strategie 

a priority

Specifičtější zadání pro 

kratší časový úsek 

(detailní priorita, fokus)

Týmy si určí JAK 

cíle dosáhnou

(závazek)



Vytvářet vhodné prostředí pro spolupráci



Jak?

Vysvětlovat cíle, strategii 
(rozhodnutí nechat na týmech):

• Data a management by walking

• Koučování a facilitace

• Pravidelný a častý vzájemný feedback
(SBI) a opakované jednoduché 360ky (i 
na sebe)

• Otevřenost a autentičnost

Týmy, bariéry:

• Umožnit lidem potkávat se napříč sily

• Budování T-shape

• Podporovat cross-funkční spolupráci

Říkám Dělám

Jsem zde 

pro vás, 

choďte za 

mnou!

• plný kalendář

schůzek

• asistentka 

zamítne

• nutno přes mgmt

vrstvy...

Musíme 

šetřit a 

uskromnit 

se!

... a nasedne do 

svého Lamborghini

Musíte

stihnout 

termín!

... a v 15h odchází 

na golf

Od spolu-doručování výstupů a 
mikro-managementu .... 
k tvorbě autonomního prostředí



Performance management 
jako hlavní nástroj 

modelování chování



A my tím 

snižováním ceny 

a dalšími prodeji 

neudržíme kvalitu 

produktu

E2E tým

PO

Můj cíl je nakoupit 

každý rok od 

dodavatele levněji

Můj cíl je 

naplnit sales 

plán

Cíle podporující 

spolupráci 

Toto jsou 

potřeby 

zákazníka

Můj cíl je rozjet 

nový trh, 

věnujte se 

tomu.

Board / 

management

Celofiremní cíle

Týmové cíle

Toto jsou 

cíle firmy



Jak?

• „Falešné metriky“ změňte na byznysově
orientované

• Do tvorby JAK a KOLIK zapojte týmy

• Z osobní úrovně zvedněte měření na úroveň týmu, 
value-streamu (ne oddělení!) nebo celé firmy

• Na osobní úrovni
• častý a pravidelný feedback

• koučování a budování růstového mindsetu

• možnost učení 

• Dodávat vstupům a zjištěním týmů širší kontext 

• Zrušit variabilní složku platu



Nehledejte složitost a stále nové cesty:
důslednost a disciplína je cesta

Nastavte jasný směr, priority a hranice 
(a proč, smysl, důvod)

Tvorba prostředí místo řízení výstupů

• Koučování, feedback (vzájemný!) →
růstový mindset

• Sami si to zkuste – vy jste vzor 
(otevřenost a autentičnost)

• Zapojte lidi do tvorby změny

• Komunikujte (i částečné kroky)

Performance management jako hlavní 
nástroj modelování chování

Co si odnést?



Agile = vyzkoušej a uprav!

Blog: www.differ.cz

Twitter: https://twitter.com/JarekProchazka

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jaroslav-procházka-6a65b14/

http://www.differ.cz
https://twitter.com/JarekProchazka
https://www.linkedin.com/in/jaroslav-proch%C3%A1zka-6a65b14/

