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▪ Projektový manažer, lektor

a konzultant na volné noze

www.skolenipm.cz

▪ Banka projektů 

www.banka-projektu.cz

▪ Projektový klub

www.projektovyklub.cz

http://www.skolenipm.cz/
http://www.banka-projektu.cz/
http://www.projektovyklub.cz/


Mé běžící období – jeden z cílů

O2: Strategický posun v nabídce služeb

▪ KR1: 1 veřejná reference z veřejné správy

▪ KR2: 1 nová reference na zavádění OKR

▪ KR3: Výměna zkušeností s min. 4 firmami, 

které ve firmě nasadily OKR

▪ KR4: Publikovaný článek o OKR



Jak by mohly vypadat mé cíle 

pro tuto přednášku

Cíl: Moje prezentace o OKR má silný dopad

▪ KR1: Min. 95% posluchačů-začátečníků 
pochopilo princip metody 

▪ KR2: Min. 75% pokročilých posluchačů získá 
tipy, jak využití OKR vylepšit

▪ KR3: Získat kontakt na min. 4 firmy 
používající OKR

▪ (KR4: Min. 50% přítomných se rozhodne 
metodu do roku otestovat)



BLESKOVÝ ÚVOD DO OKR



Firmy využívající OKR



Stručně o OKR

▪ OKR = Objectives & Key Results

▪ Objectives = Cíle (inspirativní, kvalitativní)

▪ Key Results = Klíčové ukazatele 
(konkrétní a měřitelné)

Osvědčený rámec pro čtvrtletní plánování 
vhodný zejména pro zacílení celofiremní 

pozornosti na strategické cíle a 
akceschopnost v souladu se strategií.



Příklad OKR

Cíl: Vyhrát závod ve Formuli 1

▪ KR1: Zvýšit průměrnou rychlost v kole o 

2%

▪ KR2: Testovat 10x v aerodynamickém 

tunelu

▪ KR3: Snížit průměrný čas v pit stopu o 1 s.

▪ KR4: Snížit počet chyb v pit stopu o 50%

▪ KR5: Trénovat pit stop 1 hodinu denně



Moje hlavní zdroje







Proč chtít OKR - přínosy

▪ Jednoznačné určení priorit

▪ Jasný formát umožňující zapojit 
spolupracovníky do stanovování cílů

▪ Zvýšení zapojení spolupracovníků (buy-in)

▪ Zlepšování čtvrtletního plánování + 
pravidelný feedback jak si vedeme

▪ Transparentnost

▪ Zvyšování akceschopnosti a adaptace na 
změny



Hlavní zásady

▪ Cíle odvážné a motivační

▪ cca 3-5 cílů (O) 

▪ Ke každému z nich stanovíte cca 2-5 

Klíčových výsledků (KR)

▪ KR mít jednoznačně měřitelné

▪ Plnění cca na 70% je ideální



Další příklady

O1: Omezit závislost na ČR rozšířením počtů zahraničních uživatelů 
naší aplikace
▪ KR1: Získat 500 nových zahraničních registrací celkem

▪ KR2: Zvýšit retenci stávajících uživatelů z 52% na 70%

▪ KR3: Získat 40 nových zahraničních registrací od architektonických 
kanceláří

nebo

O3: Udělat naše prodejny nejútulnější ve městě
▪ KR1: 3D vizualizace nového stylu má u testovací cílové skupiny hodnocení 

min. 9,5 z 10

▪ KR2: Pilotní prodejna kompletně rekonstruována a otevřena do 31.8.

▪ KR3: Ve všech 5 prodejnách jsou hotové nové polepy výloh, výzdoba a 
křesla





Týden – běžný průběh

▪ Pondělí dopoledne: pondělní 

status/připomenutí cílů a přehled hlavních 

týdenních aktivit

▪ Pátek odpoledne: ukázky a oslavy



Metriky zdraví - ukázka



IMPLEMENTACE



Ďábel se skrývá v detailu



Commited x Aspirational



Mé běžící období – jeden z cílů

O2: Strategický posun v nabídce služeb

▪ KR1: 1 veřejná reference z veřejné správy (A)

▪ KR2: 1 nová reference na zavádění OKR 

(A)

▪ KR3: Výměna zkušeností s min. 4 firmami, 

které ve firmě nasadily OKR (C)

▪ KR4: Publikovaný článek o OKR (C)



Článek – míra splnění

▪ 0,1 – připravené podklady a struktura 

článku v odrážkách

▪ 0,3 – napsaný první draft článku

▪ 0,7 – článek vylepšený na základě 

připomínek, vydaný vč. rozeslání 

newsletteru

▪ 1 – vydaný článek má min. 30 sdílení 



SW platforma

▪ G Suite

▪ Office 365

▪ Lattice

▪ Weekdone

▪ Vlastní rozhraní

▪ ..



Výzvy při implementaci



“The most serious mistakes are not being made as a result of 

wrong answers. The true dangerous thing is asking the wrong 

question.” Peter Drucker

Mira Vlach

mv@miravlach.cz, 774 182 840

www.mira-vlach.cz

www.banka-projektu.cz

www.skolenipm.cz

www.dotahovac.cz

www.projektovyklub.cz

http://www.mira-vlach.cz/
http://www.banka-projektu.cz/
http://www.skolenipm.cz/
http://www.dotahovac.cz/
http://www.projektovyklub.cz/

