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Čo je vlastne Agile?

 +  doručovať hodnotu

Schopnosť firiem
vyrovnať sa so zmenou



Korene v IT, ale
už to dávno o IT

nie je



Agile nie sú
metódy



Agile je o princípoch
práce



Princípy sa ďalej vyvíjajú...



Majú však rovnaký základ

Zákon
malého

tímu

Zákon
zákazníka

Zákon 
siete



Kde je v tom
celom HR?



Industrial welfare

Personnel
Administration

Human Resources

People Operations

Agile HR?

HR sa rozvinulo na ihrisku
tradičnej organizácie 19. a 20.

storočia.

Human Relations

Organizational
Development



HR v agilnej
organizácii



Moja
perspektíva 

Agile pre HR
Techniky a nástroje na
zefektívnenie práce.
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HR pre Agile
Posun k organizačnému rozvoju
a podpore zmien.
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Základné zákonné potreby
a starostlivosť o jednotlivca
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Potrebujeme iné východiská

Jednotlivec Tím

Teória X Teória Y

Orientácia na
akcionárov/manažment

Orientácia na všetkých
účastníkov v systéme

Zameranie 
na hierarchiu

Upozadenie hierarchie,
podpora tvorby hodnoty

Plánovanie a
procesy

Objavovanie a
prispôsobovanie



Čo to
znamená
v praxi?



Rozvoj
tímov

Prenesme pozornosť na tímy ako
základnú jednotku organizácie. 

Teambuildingy sú často len
úsmevným cvičením alebo
spoločenskou akciou.



Rozvoj
tímov

Pomôžte tímom spoznať sa: tímové
dotazníky, hry, retrospektívy

Zorganizujte pre manažérov a tímy
workshop o facilitácii tímovej práce

Zabezpečte pravidelný priestor na
rozvoj tímov (online, offsite)



Vzdelávanie

Menej školení, viac neformálneho
učenia a učenia cez skúsenosť. 

Komunity praxe, múdre obedy,
bootcampy, hackathony, open
space, nekonferencie,
workshopy...

Dajte ľuďom možnosť voľby
(rozpočet, dobrovoľnosť).

Podporte rozvoj cez skúsenosť
(stáže, rotácie, nové
projekty/roly).



Zabudnite na
performance
management

Tímové ciele namiesto
individuálnych. 

Transparentnosť v rámci celej
organizácie.

Spätná väzba od zákazníka a tímu
namiesto manažéra. 

Pomôžte zorganizovať napríklad
tímové večere alebo
retrospektívy.



Odmeňovanie

Oddeľte odmeňovanie od
individuálneho výkonu. 
Podstatný je výkon tímu.

Cieľte na fixnú zložku.

Umožnite, aby si prípadné bonusy
rozdeľoval tím. 

Vytvorte priestor na pozitívnu
spätnú väzbu - kudo kartičky,
bonus.ly.



Vzdelávanie
pre HR

Odporúčané oblasti:

Organizačný rozvoj (OD)

Systemika a komplexita

Lean Change Management

Agile, Lean, Betacodex
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