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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



Dělat věci 
správně … a 

rychle

(vnímané jako Agile)

Dělat správné 
věci

(Customer discovery: 
Design thinking, Lean 

Startup + firemní hodnoty)

Rychlá (sekvenční) 
implementace předem 
připravených funkcí

Kolaborativní řešení 
byznys problému



Klíčové 
potřeby 
(20-50%)

Zřídka 
použité

Nikdy 
nepoužité• Zatěžuje realizační týmy 

(plýtvání kapacit na 
nepotřebných věcech)

• Dělá produkt komplexním 
(nižší NPS, nákladnější 
údržba)

• Plýtvání zdroji (čas, 
peníze) a lidmi a jejich 
dovednostmi

• Důvod, proč produkt 
existuje

• Přináší hodnotu, generuje 
příjem/zisk, zlepšuje NPS

Příčiny:
• Chybějící discovery fáze a 

experimenty (hodnota vs. domněnky)
• Demand process (co vše budete 

potřebovat následující rok?)



Toto NENÍ 
agilní 

transformace
!!!

Toto JE agilní transformace!!!



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)Scrum týmy != Agile



Na kontextu záleží!

• Mladá technologická firma 
à inženýrská kultura

• Moderní architektura a 
technologie (microservices)

• Nezávislé buildování a 
deployment

• Rychlý růst 
(z 300 na 1350 lidí)

• Relativně jednoduchý 
produkt/služba

NEVHODNÁ inspirace …

Agilita NENÍ organizační 

struktura!



Transformační 
anti-desatero

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/

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/a%C5%A5-jsme-v%C5%A1ichni-spotify-3-agiln%C3%AD-firmou-snadno-rychle-proch%C3%A1zka/


Agilní 
transformace

Jak na to?



?
?

?

Org. struktura definuje
proces i produkt

Mantra



(1.1) Kulturní test
• Jak byste popsali vaši firemní kulturu?

• Jak přistupujete k chybám?
• Jak řešíte problémy a konflikty?

• Jak vypadá váš proces vývoje?
• Máte UX součást týmů?

• Mluvíte se zákazníkem?
• 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?Jak jste z něj vyšli?



(1.2) Komunikace a lidé
• Komunikujte záměr

• 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, 
vlastnictví)

• Zapojte brblače

Nejsou informace? 

Lidé si je vytvoří



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



(3) Experim
enty 

a sběr dat
• Hlavní krok směrem k agilitě (k oranžové kultuře)!!!

• Nebát se něco zkusit à překonání strachu

• Dostatečně malé 
à netřeba žádat o svolení (já sám, tým, oddělení)
à 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

• Zpochybňujte status quo 
§ “To nám musí schválit X”
§ Funkce bez kontextu, dat či 

vysvětlení



(4.3) Rozbíjíme závislosti: 
Microservices jako organizační struktura

• Vytvářejte API/microservices/služby à 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)

Hodnota především






