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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 všechny problémy ve firmě: 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)



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

??? ???

???





Na kontextu záleží!

• Mladá technologická firma 
→ inženýrská kultura

• Moderní architektura a 
technologie (microservices)

• Nezávislé buildování a 
deployment

• Rychlý růst 
(z 300 na 1350 lidí)

• Relativně jednoduchý 
produkt/služba



Jak se systém brání I.

• velká firma

• velmi významný zákazník

• velký program (balík projektů)

• naše část dost integrační: reporting
(závislosti na ostatních – riziko!)

• proto zvolen agilní přístup (přípravné 
workshopy, PoC, iterace, dema, vtažení 
zákazníka)

• první demo „neúspěšné“ 
(špatné reqs, nepřichystaná data dle 
plánu) → odkrylo, co řešit

• reakce systému? 
Místo řešení ještě detailnější nereálný 
plán, který nutili dělat i nás



Jak se systém brání II.

• banka 

• experimentální agilní tým 

• pro některá témata nutná 
spolupráce s jinými odděleními

• odmítnutí 1: dohoda s riskem 
(součást agilního týmu!!!) zamítnuta 
jeho nadřízeným...

• odmítnutí 2: úkol na IT: neuděláme, 
nesprávně vyplněná šílená docka o 
mnoha stranách...



Transformační 

anti-desatero (I. – V.)

1. Proč agilita? Protože to dělají všichni

2. Politika především

3. Všichni se musí změnit, jen my jako 
vedení/mgmt/board nemusíme

4. Plány na celou transformaci 
především (dokážeme přece 
dohlédnout dopad a všechny 
závislosti)

5. Big bang jak jsme zvyklí

https://www.linkedin.com/pulse/ať-jsme-všichni-spotify-3-

agiln%C3%AD-firmou-snadno-rychle-procházka/

https://www.linkedin.com/pulse/ať-jsme-všichni-spotify-3-agiln%C3%AD-firmou-snadno-rychle-procházka/


Transformační 

anti-desatero (VI. – X.)

6. Všem týmům stejně!

7. Jedině s prestižními konzultanty!

8. IT návaznosti a závislosti řešte až za 
pochodu

9. Školení jako primární metrika 
transformace

10. Hlavně to nekomunikujte a 
nevtahujte lidi

https://www.linkedin.com/pulse/ať-jsme-všichni-spotify-3-

agiln%C3%AD-firmou-snadno-rychle-procházka/

https://www.linkedin.com/pulse/ať-jsme-všichni-spotify-3-agiln%C3%AD-firmou-snadno-rychle-procházka/


Agilní 

transformace

Jak na to?



?
?

?



(1) Proč vůbec agilita?

• Co si od agility slibujete (1-2 věci)?

• Lepší produkt a služby (NPS)?

• Rychlejší dodávky na trh (T2M)?

• Větší zapojení zaměstnanců?

• Větší zisk?

• Projekty na čas?

• Změnu kultury?

• Nastavení reálných očekávání?

• Kdy je možné čekat první výsledky?

• Jak daleko jste od této kultury?

• Jak to budete měřit?

• Kdo vůbec celou aktivitu vlastní?



(1.1) Kulturní test

• Jak byste popsali vaši firemní kulturu?

• Co jsou její silné stránky?
• Jak přistupujete k chybám?

• Jak řešíte problémy a konflikty?

• Jak plochou strukturu máte?

• Je vítána aktivita?

• Můžete zpochybňovat a argumentovat rozhodnutí vedení?

• Jak daleko nebo blízko jsou agilnímu chování vaši lídři?
• Manažeři: jste ochotni vzdát se části své moci?

• Zaměstnanci: jste ochotni rozhodovat a přijímat odpovědnost?

Kdo si takový 

test udělal?



(1.2) Komunikace a lidé

• Komunikujte záměr
• Opakovaně a často

• Mnoho různých forem

• Data, trendy, video, články

• Všem, nejen mgmt roadshow

• Snídaně, feedback zeď, open doors

• Komunikujte plánovaný postup

• Zapojte do tvorby zaměstnance
• World café, Open Space

• Workshopy nad návrhy

• Zapojení zaměstnanců (reality check)

• Budování vlastnictví 
(mohli se vyjádřit, berou více za své)

• Zapojte hlavně těch 20% aktivních

• Zapojte brblače



Rozhodování nad daty
Experimenty

Inovace

Zaměření na zák. & zam.
Hodnoty nad strategii

Zplnomocnění

Forma Org. struktury
Distribuovaná rozhodnutí

Vyvíjející se smysl/strategie



(2) Pilotní pokusy

Proč pilot (typická úvaha)?

• Vyzkoušení rutin, samořízení, 
průběžná změna myšlení

• Kde: izolovaný tým

• Sběr dat, zkušenosti a success
story

Proč pilot (na co zapomínáme)?

• Vazby na jiné týmy – vyzkoušet 
a vyladit

• Vazby na důležitá oddělení:
• Management, vedení

• Právní

• Finance, Controlling

• HR, risk
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• Hlavní krok směrem k agilitě (k oranžové kultuře)!!!

• Nebát se něco zkusit → překonání strachu

• Dostatečně malé 
→ netřeba žádat o svolení (já sám, tým, oddělení)
→ rychlá zpětná vazba

• Učí nás explicitnímu ANO 
(místo odmítnutí, čekání na schválení)

• Sběr dat k přesvědčování

• Každý z nás může ovlivnit



(4) Budujeme bájné samořízení



(4.1) Hranice pro samořízení (OKR model)

Jasná vize a

strategie

Specifičtější zadání 

pro kratší časový 

úsek

Týmy si určí JAK 

cíle dosáhnou

(závazek)



(4.2) Budujeme samořízení na denní bázi

• Denní zpětná vazba

▪ CI a unit testy

▪ Demo (funkce)

▪ E2E dostupnost

▪ Neformální demo s PO

▪ Retrospektivy

▪ Neformální SBI feedback

▪ 1-1 (často)

• Rozhodnutí řízená daty

▪ Ptejte se na data a smysl

▪ Poskytujte existující data

• Zpochybňujte status quo 

▪ “To nám musí schválit X”

▪ Pravidla a procesy

▪ Rozhodovací procesy

▪ Funkce bez kontextu, dat či 
vysvětlení



(4.3) Microservices jako organizační struktura

• Vytvářejte API/microservices/služby → malé nezávislé týmy

▪ Budujete odpovědnost, vlastnictví

▪ Kooperace a sdílení

• Zkuste pull requesty napříč týmy

▪ Kooperace napříč týmy

▪ Učení a vzájemná důvěra

• Architektonické guildy, chapters

• Pravidelné E2E retrospektivy

Byznys funkce
(napříč 

komponentami)

Komponenty



Agile = vyzkoušej a uprav!

Začněte u sebe! To můžete ovlivnit!
(data, experimenty, explicitní ano, SBI feedback)






