
Chcete, aby vaši pracovníci používali mozek?

Neřiďte je podle Taylora z roku 1911!

Zdeněk Macháček



Frederick Winslow Taylor
(1856-1915)

• Principles of Scientific Management (1911)

• Je pouze jeden nejlepší způsob jak splnit daný úkol

• Rozdělit práci mezi manažery a zaměstnance tak, aby 
manažeři aplikovali vědecké principy managementu na 
plánování práce a pracovníci skutečně vykonávali tyto 
úkoly.

• Odměny založené na výkonu, normou je nejlepší výkon

• Poskytnout podrobné instrukce a dozor nad každým 
pracovníkem při vykonávání jeho úkolu.

• Vědecky zvolit, trénovat a rozvíjet každého 
zaměstnance



Taylorova vana
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Svět už není jednoduchý



Statistics from the 2017 Marketing Technology Landscape
The official stats for this year:
•There are now 5,381 solutions on the graphic, 39% more than last year
•There are now 4,891 unique companies on the graphic, up 40% from last year
•Only 4.7% of the solutions from 2016 were removed (and another 3.5% changed in some
fundamental way — their name, their focus, or their ownership)







Cynefin framework





The greatest danger in times of turbulence is not the 
turbulence― It is to act with yesterday’s logic. 

Peter Drucker



Lidé nejsou zaměnitelní



Teorie X Teorie Y

Nemají práci rádi, myslí si, že je nudná a 
budou se jí vyhýbat jak jen to půjde

Lidé chtějí pracovat a potřebují, aby je 
práce bavila. Za vhodných podmínek si ji 
budou užívat.

Lidé musí být upláceni nebo jim musí 
být vyhrožováno, aby dosahovali 
požadovaných výsledků.

Lidé budou postupovat sami k cíli, který 
akceptují.

Lidé budou raději řízeni, než by převzali 
zodpovědnost.

Za vhodných podmínek budou lidé 
vyhledávat a akceptovat zodpovědnost.

Lidé jsou motivování hlavně penězi a 
strachem o svoji práci.

Za vhodných podmínek jsou lidé 
motivováni možností realizovat svůj 
vlastní potenciál.

Většina lidí má málo kreativity. S 
výjimkou vynalézání způsobů jak se 
vyhnout pravidlům.

Kreativita je lidem vlastní a široce
rozšířená. Bohužel velmi nevyužitá

Douglas McGregor 1960





… i lidé mají vrstvy

Lidská podstata 
(Human nature)

Motivy (Motives)

Preference 
(Preferences)

Kompetence 
(Competencies)

Pozorované chování 
(Behavior observable)

Niels Pflaeging – Organize for Complexity



Nástroje Teorie X

• Organizační struktura, hierarchie pozic
• Individuální cíle, individuální bonusy, MBO
• 360°, zaměstnanecké průzkumy, Assessment centra
• Kontrola pracovní doby, Schvalování dovolené
• Rozpočty na vzdělávání, Karierní plány
• Platy podle pozic, Platová pásma
• Parkovací místa podle pozic
• Rozpočtování
• Směrnice na firemní dresscode
• …

“So much of what we call management 
consists of making it difficult for people 
to work.”

Peter Drucker



Treating employees like adult human beings might 
be common sense, but it is not common practice.

Jurgen Appelo, Management 3.0 Workout 2014



Praktické důsledky – motivace / zájem o firmu

2013  State of the Global Workplace, Gallup, Inc.’s



2013  State of the Global Workplace, Gallup, Inc.’s



Motivace / Metriky / Hodnocení



Motivace

• Proč pracujete?
• Dělali byste svoji práci za odměnu, která by pouze pokryla vaše 

základní potřeby?
• Dělali byste svoji práci i po výhře v loterii?

It troubles me that, when I ask people for their favorite 
moments in life, they usually only list things that happened in 
their personal time. But if your best experiences are all 
vacations, then maybe you shouldn’t return to work tomorrow.

Jurgen Appelo, Management 3.0 Workout 2014



Teorie X - Motivace

• Vnější motivace
- Když uděláš A dostaneš B
- Když neuděláš C přijdeš o D
- „Cukr a bič“

The danger of rewards is that they work! They motivate people to win the rewards. 
Kohn, Punished by Rewards

Money is only advised as a reward when you need to motivate people to do an uninteresting or 
repetitive job. 

Pink, Drive



Teorie Y - Vnitřní motivace



Hodnocení výkonu / Metriky

Before you try to measure someone else’s performance, please explain how you measure your own.
Jurgen Appelo, Management 3.0 Workout 2014

There’s nothing wrong with targets, as long as you don’t bother anyone else with them.

Drucker, Management



Hodnocení výkonu / Metriky

Among systems thinkers, it is well-known that 95 percent of the performance of an organization is the 
result of the whole system, not the individual people. It makes little sense to have performance appraisals 
with individual employees when most of their performance is the emergent result of the interactions 
between clients, tools, processes, and other parts of the environment over which they usually have little 
control. 

Coens and Jenkins, Abolishing Performance Appraisals

According to Goodhart’s law, “When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.” The 
best you can do is to keep targets vague, and keep them to yourself. Instead of single points, work with 
imprecise targets, ranges of values, or merely a direction. 

Hoverstadt, The Fractal Organization

There is no right mix of metrics that will result in an optimization of the whole; so don’t even try.
Rother, Toyota Kata



KPIndicator ≠ KPTruth



Teorie Y - Hodnocení výkonu / Metriky

• Vlastní metriky (výběr, frekvence měření, možnost změny)
• Užitečné (pro mě osobně a moji práci)
• Umožňují mi zlepšovat se
• Měří moji práci i z pohledu přímých klientů
• Transparentní, veřejné
• Nejsou spojené s odměnou



Teorie Y - Odměňování

• Fixní mzda
• Férová - Za stejnou práci stejné peníze
• Jasná a veřejná pravidla – vzoreček

• Variabilní část
• Pokud možno se vyvarovat

• Bonusy
• Nepravidelné, časté
• Vázané na úspěch firmy
• Virtuální měna – rozdávám ostatním, kurz podle výsledků 

firmy



Důvěra



Máš naši plnou důvěru…

• Abys řídil projekt za mnoho milionů korun
• Vést svěřené oddělení / lidi
• Rozhodovat, jak se utratí tisíce md externistů

• Školení za 1 000 Kč
• Přidělení licence MS Excel
• Nábor nového člověka 

… ale musíš si nechat schválit:



Budgeting



Budgeting

“Budgetary control… is urgently needed, as a foundation of control exercised by executives, and as a way 
to coordinate the activities of functional departments.”

James O. McKinsey, 1922

“Budgetary management is an unnecessary evil”
Dr. Jan Wallander, 1997





Beyond Budgeting

BBRT 2013 https://bbrt.org



Beyond Budgeting



Organizační struktura



Organizační struktura



Síťová Organizační struktura



Tipy na literaturu







Co můžete udělat dnes?



https://www.ted.com/talks/ricardo_semler_how_to_run_a_company_with_almost_no_rules
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