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Kdo z vás:

zažil, že byla dopředu komunikována změna/transformace?

(chystá se, ne oznámení změny)

se mohl podílet na přípravách?

byl tázán na pocity, dopady změny poté?

má přístup k firemním číslům?

ví nebo umí snadno dohledat cíle všech ostatních ve firmě? 

(samozřejmě včetně vedení)



Příběh 1: transparentnost procesu + dělání 
nejhodnotnějších věcí
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Potřeba (od features k hodnotě a 

spolutvorbě)

• Zastavujeme méně hodnotné 

věci?

• Roste hodnota iniciativ?

• Děláme to dobře?

Reakce: 

• Oni nás budou dle toho 

hodnotit!

• K čemu to máme používat? Co 

nám to říká?

• Máme i týmovou úroveň?



• Další kolo spolutvorby dashboardu (týdny)

• Info že to přijde
• ukázky na mnoha fórech napříč firmou (týdny)

• ukázky trendů, kde se nám dařilo

• Case studies

• Datový storytelling
• Vysvětlování, co to znamená a říká

• Práce s vedením (týdny)

• opět ukázky pozitivních trendů

• zapracování do mgmt pohledů a napojení na 
„nové“ procesy (OKR review)

• otevírání ZV („oni nás budou hodnotit“) a odchytávání 
situací („máme týmový pohled?“)



Příběh 2: vize, hodnoty firmy a její 
transformace



Reakce: 

• Kritizování vize

• Vzájemné nepochopení

• Naštvání místo sladění

• Nechuť místo aktivity

Potřeba: 

• Společný směr

• Lepší kontext u lidí v týmech

• Delegování odpovědností

• Změna myšlení na agilní, více 

samořízenou firmu



• Zapojení lidí do změny
• workshopy se zástupci týmů

• spolutvorba vize a hodnot s nimi

• Validační interní skupina (~30 lidí)

• Změna na pozvánku
• vnitřní motivace místo nátlaku

• „Town hall / all hands“ schůzky
• vždy s diskuzí ve skupinkách poté

• členové mgmt odpovídají a vyjasňují

• začít s facilitátorem

• Koučování a 1-1 
• klíčové role napříč firmou

• včetně vedení



malé kroky k 

transparentnosti

Photo by Kai Dahms on Unsplash

https://unsplash.com/@dilucidus?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/transparent?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Ideál: Samořízené 

autonomní týmy 

týmů

důvěra

transparentnost

spolupráce

společné cíle

Na současné 
kultuře záleží!



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)

• kdo je zákazník 
• jaké má potřeby
• co neřešíme
• jak si vede produkt 

(NPS, finance, …)
• vize, směr rozvoje
• VSM napříč týmy
• fuck-upy

• otevřené kalendáře 
• přístupné backlogy
• provozní metriky
• retrospektivy

• vize, strategie?
• jak se vede firmě?
• jak se vede produktům a 

službám?
• otevřené dveře k šéfům
• otevřené účetní knihy
• otevřené platy
• benchmark poboček/s 

konkurencí

Začněte postupně



Každý děláme na 

svém úkolu…

To musí počkat 

na Honzu…

My jsme agilní, 

když potřebujeme, 

tak si někoho na 

spolupráci přizvu…

Tým: Spolutvorba, T-shape…

Společné hledání 

řešení k byznys 

problému (kros-role)

Párová práce

Jistá zastupitelnost 

(ne nutně 100%)

Částečně generické 

měnící se týmy

Oddělení a 

fixní týmy



A my tím 

snižováním ceny 

a dalšími prodeji 

neudržíme kvalitu 

produktu

End-2-End tým

PO

Můj cíl je nakoupit 

každý rok od 

dodavatele levněji

Můj cíl je 

naplnit sales 

plán

Toto jsou 

potřeby 

zákazníka

Můj cíl je rozjet 

nový trh, 

věnujte se 

tomu.

Board / 

management

Celofiremní sdílené cíle

Cíle jednotky

Toto jsou 

cíle firmy

Produkt a firma: sdílené cíle podporující spolupráci


