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Tím, jak se agilita více a více rozšiřuje na trhu i do velkých firem, které nejsou
primárně technologické (pokud se to dnes ještě dá říct o bankách, výrobě, telco či
pojišťovnách), stává se dalším zprofanovaným pojmem bez pochopení a aplikace
jeho podstaty a významu, tak jako se to stalo před desítkami let s Lean myšlením ve
výrobě. Aplikace procesů a technik bez pochopení podstaty a principů za nimi vede
často k horším výsledkům, než měla firma předtím a za vinu se to dá samozřejmě
metodě, ne našemu nepochopení podstaty.
Agilita se stává komoditou, to je prostě fakt a dostává se také mezi lidi mimo
technologické firmy. Telco firmy, výrobní firmy či banky a pojišťovny, již roky
s agilitou koketují a tak se přirozeně množí otázky, co to ta agilita vlastně je a jak
se týká zaměstnanců mimo IT. Tím že bývá často v pochopení manažerů,
pracovníků a konzultantů redukována na změnu organizační struktury, na
upravené procesy a nové techniky, bez změny myšlení a pochopení principů, je o to
důležitější ukazovat případy, které jsou právě o přístupu, principech a změně
myšlení, namísto organizační a procesní změny.
Proto důvodu vznikla i tato případová studie, protože je ukázkou selského rozumu
zaměřeného na tvorbu hodnoty a spolupráci lidí (který je dnes moderně nazýván
agilitou). Studie ukazuje aplikaci agilních hodnot a principů a pár konkrétních
technik v kontextu ateliéru zahradních architektů, který čítá 10 stálých
pracovníků.

Skvělý tým ateliéru k dnešku (jaro 2019)

Co je to vlastně agilita?

Co to agilita vlastně je, zde detailně řešit nebudeme, jen zasadíme kontext. Pokud
vás zajímá toto téma, můžete začít mou sérií na LinkedIn Ať jsme všichni Spotify1
nebo skvělým článkem Romana Šmiřáka, který toto téma rozepsal a vysvětlil více
v detailu (Agilní kultura a leadership)2.
V tomto textu se pomocí případové studie Ateliéru Krejčiříkovi pokusím
odpovědět na opakované dotazy ohledně agility mimo IT typu:
• Jak si teda mám představit, že to bude fungovat u nás
v byznysu/obchodu/HR/marketingu?
• Máme něco dělat jinak my ve vedení nebo je to jen o procesech v operativě?
• A o čem to tedy je hlavně, když ne o té organizační struktuře a procesech?

Shrnutí agilního myšlení
Pro pochopení kroků, které jsme za ty roky společně s ateliérem udělali, přece
jen stručně nastíním, co to je ta agilita:
1. Předně je to způsob myšlení, proto ve firmách tak často nefunguje onen
očekávaný magický a vše zachraňující agilní proces (Scrum či jeho
škálované modely). Agilní způsob myšlení se projevuje adaptivním
doručováním hodnoty koncovým zákazníkům v dynamickém prostředí
díky samo-řízeným týmům schopných a motivovaných lidí. Je
reprezentován základním manifestem, který definuje hodnoty agilního
myšlení, tedy ne procesy, ani organizační strukturu (viz obrázek 1)3.
2. Dále jsou tu jisté principy (viz obrázek 2)4, které detailněji popisují
podstatu agilního myšlení a rozhodování založeného na tvorbě
hodnoty a lidech spíše než na byrokracii, hierarchii, poslušnosti a
pevných procesech. Konkrétními příklady těchto principů jsou (neúplný
výčet, kompletní výčet viz obr. 2):
a. schopnost pracovat se změnami (adaptabilita),
b. vizualizovat průběžně výstupy a vytvářenou hodnotu,
c. těsná spolupráce více rozdílných rolí a odborníků,
d. větší zatažení zákazníka do projektů a činností,
e. motivace lidí a budování vhodného prostředí pro ně,
f. vzájemná důvěra, udržitelnost a neustálé zlepšování,
g. snaha maximalizovat množství nevykonané práce.
3. A nakonec jsou to i ony magické procesy (např. Scrum, XP, DSDM,
Kanban) a konkrétní agilní praktiky jako je:
a. jediný viditelný zásobník jasně prioritizované práce,
b. víceúrovňové plánování a denní synchronizační schůzky,
c. definice stavu ready a hotovo při předávce mezi lidmi/týmy,
d. pravidelné demonstrace fungujících výstupů,
e. retrospektivy či párová práce.
1

LinkedIn série Ať jsme všichni Spotify: https://www.linkedin.com/pulse/ať-jsme-všichnispotify-ale-firemn%C3%AD-agilita-nejsou-squady-procházka/
2 Článek je dostupný na blogu RainFellows: https://www.rainfellows.com/cs/agilni-kultura-aleadership/
3 Agilní manifest online: http://agilemanifesto.org/iso/cs/manifesto.html
4 Agilní principy online: http://agilemanifesto.org/iso/cs/principles.html

Obr. 1 Základní hodnoty agilního manifestu (způsob myšlení)

Obr. 2 Principy agilního vývoje (preferované postoje a chování)

Vzhledem k tomu, že je agilita primárně o hodnotách, chování a postojích lidí,
spolupráci a kultuře firmy, jsou zvolené kroky a výsledný způsob agilní
transformace dané firmy vždy jedinečné. Proto hned na úvod zdůrazním,
abyste nebrali tuto case study jako vzor a nezačali ji kopírovat u vás (tak jako
se to stalo například s organizační strukturou a ceremoniemi podle Spotify technologické firmy s jedním moderním produktem).
Pokud chápete principy uvedené výše, je vám jasné, že každá firma musí mít
nutně svoji vlastní cestu a svůj provozní a organizační model, který se bude
dále měnit a vyvíjet tím, jak se mění prostředí a trhy, pochopení interních lidí,
návyky zákazníků, či technologie. Agilita je tudíž dlouhodobá cesta neustálé
změny a přeměny (adaptace na měnící se prostředí) a není cílem nějaká forma
procesu nebo organizace.

Začátek spolupráce s ateliérem

Majitelé ateliéru Kamila a Přemysl Krejčiříkovi, moji přátelé, mě před několika
roky oslovili o pomoc s týmem. Měli za sebou spoustu zajímavých, hodnotných a
úspěšných zakázek a výběrových řízení, v týmu byli šikovní experti, ale úplně
nefungovali jako tým, majitelé byli přetíženi, často na cestách po kontrolních
dnech, občas se stalo, že některé důležité věci zapadly nebo je někdo nepředal.
Atmosféra pak nebyla vždy nejlepší, nebyly jasné role lidí, šikovný expert
nezvládal svoji roli tým leadera a cashflow firmy kopírovalo ony propady
atmosféry a věcná opomenutí. A v tomto období přicházelo více zakázek a ateliér
rostl.

První kroky, které vyplynuly z daného kontextu byly následující:
• vyčištění ovzduší mezi lidmi,
• nutnost sladění vize, kam vlastně jako ateliér směřujeme,
• co jsou naše osobní a firemní hodnoty a proč jsme spolu v ateliéru,
• co za zakázky primárně děláme a které bereme spíše sporadicky pro
vyrovnání cashflow,
• vzájemné pochopení lidí, jejich osobností, silných a slabých stránek,
vyjasnění komunikačních nepochopení (typologie osobnosti),
• vhodné kombinování úkolů a odpovědností podle těchto silných stránek
jednotlivců,
• hodně 1-1 sezení a koučování, otevírání bolestivých osobních témat a
vyjasňování.

Čistíme vzduch
Důležitým prvním krokem zde byla práce
s lidmi, jejich motivací, obavami a
domněnkami a hledání společných
průniků v hodnotách a motivech.
Uspořádali jsme několik kratších
workshopů zaměřených na typologii
osobnosti, aby jednotliví členové týmu a
vedení pochopili svoje silné stránky,
odlišnosti a motivy rozdílného chování.
Součástí bylo také několik diskuzí nad
současným stavem a společné otevírání
problémových témat.

Zvědomujeme současný stav a otevíráme
námitky (základy zpětné vazby)

Silným „ahaaa!“ výstupem těchto aktivit bylo pro všechny pochopení, že lidi
nedělají jisté věci schválně s cílem zasáhnout druhého, ale že je to jejich
přirozenost a druhý s tím nemá nic společné. To, že někomu v týmu naše určité
chování vadí, bylo zase objevné pro jeho původce. Tým se tedy začal slaďovat i v
tom, jak kdo pracuje a jaké potřebuje prostředí na práci.

Sladění se nad pracovním prostředím a okolními podmínkami

Na takto připraveném hřišti jsme potom pokračovali s 1-1 sezeními a
koučováním všech členů ateliéru. Cílem těchto kroků bylo vyčistit atmosféru
a podpořit posádku i vedení k otevřené zpětné vazbě navzájem bez externího
prostředníka, ale také bez urážení se.
Nezbytný lidský začátek vyčistil ovzduší a byl základem pro vzájemné pochopení
a nastavil základy pro změnu prostředí. Tato vyjasňovací a čistící fáze trvala
několik měsíců, což naštěstí všichni chápali a odmakali si to. Nelze tedy čekat
zázraky po jednom workshopu bez práce a chuti něco se sebou dělat.

Vyjasnění si typologie v kontextu zadávání práce, samostatnosti a nutnosti průběžných kontrol a
synchronizací členů navzájem.

Teprve další akce se týkaly procesních a manažerských témat jako je řízení firmy
a vedení zakázek a místo a role všech členů ateliéru v nich.
Kroky týkající se řízení firmy a zakázek:
• jaké máme nyní vůbec zakázky, jejich stav, priority a výhled a možnosti
zapojení jednotlivců v nich (tvorba backlogu),
• vizuální systém vedení zakázek, termínů a klíčových úkolů,
• průběžné časté slaďování týmu nad zakázkami a termíny,
• měnící se role vedení (majitelů) a odlehčení jejich přetížení,
• první retrospektiva (co se nám povedlo, co potřebujeme dále zlepšit).
Řešili jsme odhady pracnosti zakázek a jejich přesnost (v úvodu se mohou lišit
klidně až 4x a upřesnit je více, je možné až při samotné realizaci) a skončili jsme
s první verzí modelu poskytující nějaký interval pracnosti podle zkušenosti a
typu činnosti.
Dále jsme řešili možné modely vizualizace zakázek, aby obsahovaly všechny
rozpracované i čekající projekty, klíčové milníky, ale nebyly moc pracné na
údržbu. Začali jsme s první verzí „žebříku zakázek“ na papíru: čistě jen seznam,
který umožňoval pravidelný průchod zakázkami.

První diskutované modely řízení:

Odhady a jejich přesnost, vizualizace projektů a milníků, jejich upřesňování a přehodnocování

Ponaučení: tým postavený na hodnotách

Tým byl od začátku hodně postavený na hodnotách a vztazích mezi lidmi,
méně na formalizovaných postupech. To bylo dáno skladbou osobností v týmu
a také majitelů, kde je převaha cítících typů a také žen. Proto jsme od začátku
řešili hlavně:
• slaďování hodnotové a společnou vizi ateliéru,
• vzájemné (ne)pochopení mnohdy významně odlišných typologií,
osobnosti kolegů,
• nedorozumění a nechuť spolupracovat z těchto nepochopení pramenící.
Zavádění agilního procesu a mechanické vykonávání ceremonií by celou snahu o
změnu a plynulejší fungování ateliéru zhatilo a lidé by stejně nechápali, proč
něco takového dělat a velmi rychle by přestali. Proto jsme žádný z těchto kroků
neřešili.
Procesní kroky se tedy týkaly pouze nejvíce diskutovaných problémů, které
zmiňovala většina členů týmu. V případě ateliéru šlo hlavně o vizualizaci stavu a
slaďování, kde jsme a co nás čeká a zmíněné odhady vs. strávený čas, abychom
předcházeli zbytečnému mašličkování méně podstatných úkolů v projektech.

Druhá verze vizualizace zakázek a termínů
Po vyčištění vzduchu a pilotních pokusech s vizualizačním žebříkem zakázek,
jsme sesbírali zpětnou vazbu, probrali situaci a vrhli se na další vnesení řádu
a viditelnosti do fungování ateliéru. Vytvořili jsme mapu procesu, jak se asi
prochází typickou zakázkou a také novou papírovou verzi backlogu obsahující
všechny zakázky s jejich prioritami a klíčovými termíny (v první verzi chybělo).
Každá zakázka pak měla svůj detailnější list týdenních úkolů v Excelu.

Kvůli množství změn se hlavně list týdenních úkolů v Excelu ukázal jako
nevhodný a většina lidí ho celkem rychle přestala používat (kromě autorky J)
také proto, že týdenní a denní slaďování neprobíhalo nad tímto listem úkolů, ale
nad obecnějším seznamem projektů s milníky. Navíc ani viditelnost tohoto
papírového seznamu nepodporovalo umístění v kanceláři. Seznam byl vyvěšený
na často otevřených dveřích a byl tedy často skrytý a ztrácel svůj hlavní účel
viditelně na očích vizualizovat a připomínat.
Cvičení a snaha model ladit a používat přinesla ovoce ve vhledu a celkovém
obrazu. Tým věděl, na čem se dělá a co asi přijde a jaké jsou přibližně termíny. I
když prvotní modely nepřežily dlouho, tuto roli většího vhledu splnily na
jedničku.

Přebíráme vlastnictví a chybějící zpětná vazba
Prvotní velké změny kulturního a řídícího rázu začaly doplňovat další neméně
významné změny na úrovni motivace a zapojení jednotlivců. Cílem bylo těsnější
zapojení kolegů směrem k zákazníkům a budování jejich větší odpovědnosti
směrem k vlastnictví zakázek.
Celou situaci ztěžuje přirozenost této práce, kdy realizace návrhu trvá
nějakou dobu, klidně i roky, takže finální zpětná vazba přichází až po
dlouhé době od vyhotovení zakázky.
Chybějící zpětná vazba z realizací obecně, to, že kolegové na rozdíl od majitelů,
neviděli celek a místo naživo, nemluvili vždy s klíčovými lidmi v projektu, ani se
zadavateli, vyústily k dalším krokům, které podpořily přebírání vlastnictví
zakázky od začátku do konce a kvalitnější návrhy.

Konkrétní další kroky:
• celofiremní výjezdy po realizovaných zakázkách
o toto je, co jsme dělali,
o takto to vypadá,
o toto funguje,
o toto musíme příště upravit, změnit,
• samostatné vedení zakázek a jejich přebírání od majitelů (role malého
garanta odpovědného za průběh),
• společné výjezdy na kontrolní dny (velký garant zakázky + malý garant
nebo někdo další z realizačního týmu),
• vizualizace a časté výstupy (návrhy, prototypy, videa)
• hlídání termínů a klíčových aktivit à mapa průchodu zakázkou verze 2
Vizualizace a časté mezi-výstupy:

Zvědomování úspěchů
Ateliér často realizoval skvělé a oceněné projekty, ale málo si to sdílel navzájem
mezi sebou a už vůbec to nijak společně neoslavoval. Začali jsme se tedy o
dokončených realizacích více bavit a kromě výše zmíněných kroků vizualizace
(fotky a videa) a těsnějšího zapojení členů týmu do celé zakázky (malý garant a
společné výjezdy), jsme začali společně dělat i týmové retrospektivy mapující
delší časové období.
Roční retrospektiva týmu zahrnuje následující:
• společně strávený čas a zastavení se,
• klíčové akce, které jsme udělali,
• co se nám povedlo, co jsme dosáhli,
• jak si stojíme nyní a co dál budeme ladit (ostření pily).

Motivace a odměny
S majiteli i týmem jsme probírali principy
motivace a odměňování. Opět proběhlo
zvědomování současného stavu a námitek s
týmem, jako při úvodním čištění atmosféry.
Nyní už otevřenější a s menšími emocemi, což
byl dobrý znak posunu v atmosféře.
Bavili jsme se otevřeně o tom, co je běžné
v oboru, jak je hodnocený, jak si stojíme my.
Zvědomnění současného stavu a námitek
Co máme navíc, co potřebujeme řešit
(technika, výjezdy), kolik nás co stojí a že
odměny jsou i nefinančního charakteru a které to u nás jsou (prestižní
zakázky, výjezdy na místo, týmové akci a výlety po uskutečněných realizacích).
Na základě těchto diskuzí proběhly drobnější změny ve finančním
odměňování (navýšení podle důležitosti zakázek a role člověka v týmu) a více
jsme mluvili o těch odměnách, které byly brány jako samozřejmost.

Cashflow
S majiteli jsme probírali řízení cashflow, které bylo ovlivněno dlouhotrvajícími
projekty (často i roky), typem spolupracujících subjektů, vyúčtováním a také
nekompletními interními informacemi o fakturovaných zakázkách.
Základní změny v této oblasti:
• sjednocení firemních účtů,
• forma sdílení informací mezi majiteli (co kdy má být a zda bylo
zaplaceno),
• navýšení finančního polštáře o několik měsíců provozních nákladů,
• zmíněná snaha o větší zapojení týmu do celkového kontextu, vlastnictví
zakázky a zvědomění si celkových financí (omezení vylaďování málo
podstatných kroků v projektu).

Dále ladíme vhodný model řízení
Množství změn a živost zakázek spolu s rozdílnou typologií osobností kolegů,
kdy někdo vyžaduje řád a tabulky, další svobodu a minimum formalit, není
předurčen k jasné a rychlé dohodě nad modelem, který budou všichni nadšeně
akceptovat. Dále tedy iterujeme a
hledáme fungující vizuální, částečně
formalizovaný model, který by
zefektivnil některé přetrvávající
omezení a nesladění v týmu.
Aktuální model se skládá z:
Aktuální model rozjezdu a vedení zakázek (malý a velký
• vlastníka projektu (velkého
garant)
garanta), který projekt
rozjede a dále slouží jen jako
záchytná síť a průběžný slaďovač,
• projektového sub-týmu,
• tahouna a pokopávače realizace (malý garant z daného sub-týmu),
• společných slaďování a kontrol velkého a malého garanta (podle
dohodnutého modelu, který vychází z jejich typologie),
• společných výjezdů obou na kontrolní dny (ideálně, častěji už jezdí i sám
malý garant),
• pravidelné slaďování sub-týmu.
Na operativní úrovni už probíhá základní slaďování a plánování (týdenní
porady ohledně stavu a úkolů, slaďovací kolečko nad úkoly s majitelkou v minitýmech, denní schůzky mini-týmů ve formě čaje o třetí a delší společné
rozhovory při cestě autem na kontrolní dny).

Co v řízení funguje a co je třeba řešit dále:
• začalo fungovat týdenní plánování, ale nejsou zapojeni úplně všichni a tak
někde stále unikají kontextové informace mající dopad na realizaci
úkolu nebo termín,
• zakázky, jejich stav, priority a výhled (backlog) stále leží nejvíce na
majitelce vzhledem k množství změn,
• některé informace kolem zakázek a úkolů se nedaří majiteli předávat,
• existující verzi vizuálního systému vedení zakázek, termínů a klíčových
úkolů už používáme o něco více, ale stále je třeba najít cestu s menší
pracností údržby,
• průběžné časté slaďování týmu nad zakázkami a termíny začalo
fungovat neformálně v zakázkových mini-týmech čajem o třetí,
• opakované retrospektivy (co se nám povedlo, co potřebujeme dále
zlepšit).
Také se stále ukazuje, že díky chybějícímu kontextu, nesladění o termínech nebo
jiné neznalosti, probíhá mašličkování projektů, kdy architekti zbytečně tráví čas
na méně podstatných detailech, které v projektu třeba ani nejsou zapotřebí. Což
se však děje asi nám všem, že si rádi vyhrajeme s tím, co nás baví, i když je to už
dost dobré J

Výrazná obměna v týmu
Vedení ateliéru se nebálo po nějaké době udělat rázný krok a rozloučilo se
s jedním seniorním členem týmu. Plynutím života pak odešli další. Zbylí původní
členové nastoupili na jejich místa a převzali víc odpovědnosti a tým také doplnili
další nováčci. Odchod seniorního člena byl důležitý nejen pro ateliér, ale i pro něj
samotného, protože mu to umožnilo se osamostatnit a rozjet své podnikání.
Na obměnu týmu bych upozornil obzvlášť, protože obměna týmů i vedení
bývá mnohdy náročná a firmy ani týmy se s ní nemusí vypořádat, protože
odchází část firemní DNA a kultury.
Z důvodu větší obměny týmu bylo nutné opět provést některé z původních kroků
(typologie a dynamika týmu, odměny a frustrace, přehodnocení vize).

Nové doplnění týmu v tomto případě bylo ale příslovečné sednutí „jako prdel na
hrnec“, protože nábor proběhl na základě hodnot. Nováčci nebyli vlastně žádní
neznámí, protože jedna kolegyně měla v ateliéru praxi, další se znali ze školy a z
dřívějších zakázek.

Kroky, které jsme s nově vzniklým týmem opět udělali:
• opětovná společná retrospektiva za delší časové období (rok),
• vzájemné pochopení osobnostních typů a chování (včetně zpětné vazby),
• uvědomění si vlastních úspěchů, jména a kvality,
• opětovné sladění vize a její pojmenování,
• orientace ateliéru více na sdílení (jedním z kroků je i tato případová
studie).

Příběh zdaleka nekončí
I když je posun týmu a vedení za tu dobu enormní, atmosféra je úžasná, zpětná
vazba se děje otevřeně napříč firmou, vzájemné díky a pochvala jsou součástí
kultury, strach a napětí vymizelo, příběh zdaleka nekončí.
Témata, která tým řeší aktuálně a která na něj ještě čekají:
1. Noví členové musí nahradit původní, některé dovednosti mohou chybět a
bude třeba si je vybudovat.
2. Přijímání úspěchu a jeho uvědomění si je třeba dále prohloubit.
3. Přebírání odpovědnosti a vlastnictví je také nutné prohloubit (majitelé
nyní začínají fungovat pouze jako rozjížděči a záchytná síť). Vzájemná
kontrola výstupů v týmu (rozpočty, textové zprávy) ale dává jistotu
kvalitního výsledku.
4. Ještě více podpořit měnící se roli vedení (majitelů) a odlehčení jejich
přetížení (což se už daří více díky roli malého garanta novému modelu).
5. Knihovna znovupoužitelných fungujících prvků a řešení, kterou již delší
dobu diskutuje a vzniká zatím jen náhodně.
6. Formální stránka řízení a vizualizace stavu.
7. Pravidelnější retrospektivy, nejen společné roční za delší období.

Závěrečné shrnutí případové studie
Agilita se dnes stává již komoditou a proto bývá často v pochopení manažerů,
pracovníků a konzultantů redukována na změnu organizační struktury a upravené
procesy, bez změny myšlení a postojů, které vychází z pochopení agilních principů.
Smyslem této studie bylo ukázat jeden z mnoha možných případů aplikace
agilního myšlení s minimem organizačních změn nebo zaváděním agilních
procesů v projektech. V podstatě bychom celou aktivitu mohli přejmenovat na
zapojení selského rozumu a vylepšení leadershipu vedení, protože o tom je
vlastně jádro agility. Zapojení pracovníků do změny, jejich zplnomocnění, klíčová
role vedení a jejich chuť vše si odmakat, ujasnění směru a cíle, vzájemné pochopení
potřeb a lidí navzájem, spolupráce se zákazníkem a doručení hodnotných realizací,
v tom tkví jádro úspěchu tohoto týmu a agilních firem.
Hlavní uplatněné agilní principy v ateliéru:
1. Budujeme projekty kolem motivovaných jednotlivců. Vytváříme jim
prostředí, podporujeme jejich potřeby a důvěřujeme, že odvedou dobrou
práci.
2. Naší nejvyšší prioritou je vyhovět zákazníkovi časným a průběžným
dodáváním hodnotného výstupu (průběžná vizualizace řešení a postupu
prací: náčrty, videa, kontrolní dny).
3. Nejúčinnějším a nejefektnějším způsobem sdělování informací týmu z
vnějšku i uvnitř něj je osobní konverzace.
4. Nejlepší koncepty, návrhy a úpravy vzejdou ze samo-organizujících se týmů.
5. Lidé ze strany zákazníka musí spolupracovat po celou dobu projektu, proto
je průběžně zapojujeme.
6. Změnu ateliéru realizujeme společně, členové týmu jsou od začátku
transparentně zapojeni do změny a hledání cesty (nekutí si to tajně vedení
nebo konzultační / inovační agentura a netlačí to lidem shora).
7. Máme jasný směr, vizi a priority a limitujeme množství paralelně
rozpracované práce.
Pokud jste z velké firmy a dočetli jste až sem, předpokládám, že vaše prvotní
námitky ve smyslu „no jo, malá firma, ta si může takto hrát“, zmizely a chápete, že
se podobné kroky nezbytně týkají firmy jakékoliv velikosti, jen budou vypadat jinak.
Prostě fungující týmy (včetně vedení!), jasný směr a priority, znalost zákazníka,
vědět, kde jsme, otevřenost a transparentnost napříč firmou, doručování hodnoty a
zplnomocnění týmů jsou primární agilní projevy. Není to zavedený proces nebo
změněná organizační kultura.
Na závěr ještě doplním, že uvedená případová studie neukazuje konkrétní
implementační postup zavádění agility do firmy. Každá firma má jiný
podnikatelský kontext, trh, produkty a služby, jiné lidi ve firmě, jinou úroveň
byrokracie a řízení a tudíž jinou kulturu a zvyklosti. Proto je každá
implementace agility jedinečná, i když pak budou dané firmy vykazovat podobné
projevy (principy v praxi). Doufám, že z příběhu je také patrné, že agilita je cesta,
ne roční korporátní implementační projekt.

O ateliéru Krejčiříkovi
Manželé Kamila a Přemysl
Krejčiříkovi založili ateliér v roce
1998. Za dobu existence ateliéru se
s kolegy podíleli na mnoha
významných obnovách a realizacích
zámeckých, městských a
soukromých parků i zahrad.
Za obnovu památek zapsaných na
Seznam UNESCO vila Tugendhat a
palmovému skleníku v Lednici získali cenu za reknostrukci v Grand Prix Obce
architektů.
Za obnovu zahrady na Kuksu získali „památkového Oskara“ hlavní cenu v soutěži
Europa Nostra. Zahrada na Kuksu rovněž získala prestižní německou cenu za
design German Design Award 2019.
Dále se podíleli na obnově zámeckých zahrad zámků Sychrov, Buchlovice, u
hradu Perštejn či, od nuly vytvořili skvělý koncept jedinečné zahrady v Písečném.
V zahraničí lze jejich práci vidět v areálu průmyslového komplexu v Mexiku či
dříve v českém pavilonu Světové výstavy Expo v Miláně 2015, kde získali ocenění
za nejlepší střešní zahradu. Pro více informací viz web ateliéru5.
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Baví ho pomáhat firmám se změnou jejich kultury,
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