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Slibujeme jen pozitiva 
a sociální jistoty

Realita je však jiná
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Většina firem 
dnes

Ideál: Samořízené 
autonomní týmy 

týmů

důvěra

transparentnost

spolupráce

společné cíle



Rozhodování nad daty
Experimenty

Inovace a selhání
Zaměření na zák. & zam.

Hodnoty nad strategii
Zplnomocnění

Forma Org. struktury
Distribuovaná rozhodnutí

Vyvíjející se smysl/strategie



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
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Cože? Agilní HR?



rozdělujeme zaměstnancům procenta ze zisku nebo akciové opce

týmy si sami rozdělují prémie z budgetu

každý má max. 1-2 vrstvy k nejvyššímu / k CEO / řediteli

HR koučuje board a střední mgmt

týmy si dělají nábor sami, HR jen asistuje/dělá předvýběr 
(zdroj kandidátů)

máme performance review měsíčně, krátké a oboustranné
(mgmt <-> pracovník)

zpětná vazba (formální i neformální) součást denní práce 
(např. hned po schůzce, 2 otázky mailem po spolupráci s kolegou, …)

HR řídí transformační projekty

(nejvyšší) manažeři chodí mezi lidi a pozorují, vysvětlují



Od „svázaných“ 
procesů, pozic a 100% 

utilizace lidí 

K autonomii, samořízení a 
doručené hodnotě, 

transparentnosti a důvěře
(i při menší utilizaci)





Agilní HR zahrnuje

• Vize, strategii, jasné priority

• Vhodnost kontextu pro agilitu (kultura firmy, trh, produkty)

• Vhodnost lidí (X, Y, typologie, Laloux)

• Motivaci (kross-funkční týmy, self-management)

• Performance management (level-up, pulse surveys, real-time feedback)

• Nábor (tým sám, dle hodnot)

• Vzdělávání (on-the job, sám, kolegové, MOOC, mikro-learning, videa, ...)

• Agilní HR projekty (problém-driven, prototyp, ZV od lidí, další verze)

• Data a technologie (v náboru, vzdělávání, perf. mgmt, ...)



2 malé věci



Každý děláme na 
svém úkolu…

To musí počkat 
na Honzu…

My jsme agilní, 
když potřebujeme, 
tak si někoho na 

spolupráci přizvu…

1. Spolutvorba…

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

2. Sdílené cíle podporující spolupráci



Agile = vyzkoušej 
a uprav!
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