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PROČ jsme potřebovali změnu řízení? 

A 2015 A 2016 A 2017 A 2018 B 2019

Vývoj nákladů v % -25,3% -1,8% -7,2% -0,7% -5,2%

Vývoj produktivity práce % 20,7% -3,5% 22,9% 1,3% 4,6%

Meziroční vývoj nákladů a produktivity práce HR (%)
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Náklady -36% Produktivita + 51% 



Na CO jsme zaměřili? 

Poslání Vize 

Cíl Hodnoty 

Zní to jako FILOSOFIE 

- Děláme smysluplné věci líp a snáz 

- Máme férově rozdělenou agendu 

- Jsme vzájemně vůči sobě vyladěni 

- Jsme efektivní 

- Máme transparentní procesy 

- Vytváříme otevřené prostředí 

- Pracujeme s chybou 

- Respektujeme odlišnost 

- Sdílíme informace, znalosti a zkušenosti 



JAK jsme se do toho pustili? 

URYCHLOVAČE 

BRZDY URYCHLOVAČE BRZDY 

Agilní techniky řízení 

Koučovací techniky a facilitace 

Účelná prioritizace 

Vzájemná podpora 

Kalibrace a práce s časem 

Týmová zpětná vazba 

Rychlé rozhodování 

Flexibilní dostupnost odkudkoliv 

Vizuální management 

 Neefektivní meetingy 

 Opakující se chyby 

 Nejasná zadání 

 Nedostatek informací 

 Emoční střety 

 Přenášení stresu 

 Naše vlastní návyky a systémy 
 přesvědčení 

 Kolegové s vlastní agendou 

 

 

 

 

 

 

 



Cíle které stojí za to, jsou mimo naši komfortní zónu. 

S prací na týmu začni u sebe. 

Techniky vedení týmu se může naučit každý. 

Vyplatí se vyměnit kontrolu za důvěru. 

Tým sám dobře rozpozná, kdo nebo co mu škodí. 

Někdy stačí změnit to, co můžeme ovlivnit. 

Směr posunu určujeme tím, že soustředíme naši mysl. 

Tým se rozvíjí samotným tímto způsobem práce. 

 

 

 

 

 

Co jsme se naučili? 



DĚKUJEME ZA POZORNOST 
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