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Samorganizácia je dobrá



  

Samorganizácia je neobmedzenosť



  

Samorganizácia znamená, že 
všetci vieme ako na tímovú prácu



  



  

Samorganizácia sa postará o facilitáciu



  

Samoorganizácia je harmonická



  

Samorganizácia sa postará o 
rozhodovanie



Manažment 3.0 = 
Riaďte systém, nie ľudí.



1

Povedať
Poviem im to

2

Predať
Pokúsim sa 
im to predať

3

Poradiť sa
Poradím sa a 

potom rozhodnem

4

Súhlasiť
Spoločne sa 
zhodneme

5

Poradiť
Poradím im, ale 

oni rozhodnú

6

Spýtať sa
Spýtam sa po tom, 

ako rozhodnú

7

Delegovať
Plne delegujem

www.management30.com/delegation-poker

www.management30.com/
delegation-poker

DELEGAČNÝ 
POKER



Rozhodnutia v tíme

Ako v tíme robíme rozhodnutia?

Čo ak sa tím nachádza na štvrtom, piatom, 

šiestom a siedmom delegačnom stupni?

? ? ?



O téme rozhoduje jedna osoba. Tím deleguje

rozhodnutie na túto osobu.

Napríklad: Člen tímu s najlepšou znalosťou

klienta rozhodne o tom, akú spoluprácu mu 

ponúknuť.

Aristrokracia - Jeden



Demokracia - Väčšina

O téme rozhoduje väčšina tímu.

Napríklad: Miesto a hotel pre nasledujúci

teambuilding



O téme rozhodnú niektorí členovia tímu po tom, ako sa 

poradia s ľuďmi, ktorí sa v téme vyznajú, sú do nej

zainteresovaní alebo budú ovplyvnení dôsledkami

rozhodnutia. Niekedy sa nazýva rozhodovanie založené na 

súhlase.

Napríklad: Marketér rozhodne o zavedení nového

marketingového nástroja

Sociokracia - Niektorí



Jednohlasnosť - Všetci
Všetci členovia tímu musia súhlasiť, tzv. 

konsenzus

Napríklad: Celý tím rozhoduje o prijatí nového

člena tímu



Náhoda - Kocka

Prijateľné je akékoľvek rozhodnutie, jednoducho ho 

treba spraviť.

Napríklad: Tím si hodí kockou, ktorá rozhodne o 

vyplatení tímového bonusu.



Matica tímových rozhodnutí

Dovolenka

Usporiadanie kancelárie

Proces práce

Miesto na teambuilding

Hudba v práci

...
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Jeden Väčšina Niektorí Všetci Kocka
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  Samoorganizácia nepotrebuje ladiť



  


