
PRODUKTOVÝ 
VÝVOJ A PRÁCE 
NA DÁLKU.

LOVE OR HATE?



PROČ ŘEŠÍME SPOLUPRÁCI NA DÁLKU?

• Vyčerpaná nabídka práce. V Praze nejsou lidi!

• Dojíždění je opruz! Většina Čechů chce dojíždět do práce maximálně 45 minut.

• Ti správní lidé jsou prostě daleko. U vysoce specializovaných pozic je přirozené, že lidé se nachází vzácně.

• Lidi ochotní pracovat na dálku se smíří s menší mzdou. V regionech nejsou zajímavé projekty, lidé akceptují nižší 
nabídky za cenu kvalitnějšího života.

• Koupili jsme firmu. Všichni zůstávají, kde pracovali, je třeba nově propojit firmy.

• Kanceláře nejsou nafukovací. Práce na dálku může řešit i rychlý růst firmy a vysoké náklady, pokud třeba chcete mít 
reprezentatitvní sídlo.

• Top talenty nemůžeme dostat do kanclu. Ti nejlepší si mohou vybírat, často chtějí vlastní organizaci práce, 
maximalizovat volný čas.



KDE TI VŠICHNI LIDI JSOU?



PRÁCE ZA ROHEM - NEBO Z DALEKA?

• Členové týmů pracují z

• Praha, nebo okolí

• České Budějovice

• Havířov

• Ostrava

• Karlovy Vary

• Jihlava

• Kolín

• Pardubice



KDE SE POTKÁVÁME?

• Stand-ups
• Pre-estimations
• Estimace
• Plánování
• Retrospektivy
• Business sync

• Plánování & 
vyhodnocování OKR

• Celofiremní streaming

• Nejvíce ale žijeme na SLACKu, tam jsme 
všichni a tam sdílíme nejvíce.



TRAMPOTY „OFICIÁLA PRODUKŤÁKA“ V REMOTE

• Prázdná kancelář – Nemám si s kým povídat. Mám obavy. Dělá někdo něco? Stihne se to?
• Jdu zkontrolovat SLACK!

• Remote UXák – Jak si to máme na dálku společně nakreslit?
• Kreslíme asynchronně. Nebo si natočíme notebook na tabuli. Zatím jsme nezkusili žádný digitální whiteboard.

• Na vedlejší koleji – kolega produkťák pracuje na stejném produktu, ale v Praze, má lepší informace
• Řešením je hodně se proaktivně ptát. Co je nového?

• Haló já jsem tady taky – při větších online schůzkách jsem pasivním účastníkem, je těžké si vzít slovo
• Dožadujeme se pozornosti. Někteří facilitátoři dávají přednost vždy těm Remote.

• Těžší přístup ke sdíleným zdrojům - BI & User research je jen v centrále
• Vyřeším dojezdem na centrálu. Nebo pokud jde videokonferencí.

• Nevidím a neslyším – čajovna, kafe, cigárko jsou dobrými zdroji informací, chybí drby, nedostává se mi kontext
• Je potřeba pěstovat sociální vztahy. Ukaž, jak to u tebe vypadá? Cos dělal o víkendu?

• Často na cestách – u klientů, na centrále/pobočce
• Něco, ale jen něco, se dá vyřešit videokonferencí. Klienty a centrálu nevymažeš.

• Šéf je přes půl republiky – 1:1 přes obrazovku, zpětná vazba přes obrazovku
• Nedávám po osobní zkušenosti citlivou zpětnou vazbu přes obrazovku, raději počkám na osobní setkání.



A JE TOHO VÍC. NENÍ VŠECHNO ZLATÉ, PĚKNÉ, VOŇAVÉ

• Technika někdy opravdu nefunguje

• Kolik korun vyhodíte, když se 10 lidí na schůzce 10 minut nemůže navzájem spojit? – 100 minut čistého vyhozeného času a 
to se vám stane 3xtýdně a máte 12 produktových týmů?

• Kvalitní HW, SW není levná legrace.

• Zapomínáme …

• Někdy je jednoduší se domluvit v centrále a nevolat kolegovi --> pak mu to nějak řekneme

• Oslavy – prostě to oslavíme v centrále, je obtížné slavit společně

• Lidé pracující na dálku se často dozvídají věci pozdě, někdy vůbec

• Pragocentrismus

• To stačí, když si dohodneme „sami“

• Jednodušší je cesta z Brna, Ostravy do Prahy

• Pocit bytí na vedlejší koleji

• Když už si myslíme, že už to umíme, pak je zpětná vazba je jiná

• Záporné NPS na téma remote splupráce →WTF? –> workshopy, co s tím.



JAK S TÍM BOJUJEME?

• Komunikace

• Email musí číst všichni.. Když chci poslat něco oficiálního, na co se nelze vymlouvat Email jasná volba.

• Slack jediný podporovaný Messaging.

• Týmy mají svoje kanály, kde se koncentruje jejich komunikace.

• Lepší napsat víc než míň.

• Whereby (Appear.in) – týmové video mimo zasedačku funguje dobře a jsme spokojení

• Technika zasedačky

• Zjednodušili jsme nastavení. Ovládání, jak pro důchodce. 

• Když něco nejde Support reaguje rychle.

• Popravdě máme software pořád nevyhovuje, zkoušíme další.
Rychlé náhradní řešení – mobilní telefon, Appear.in.

• Mítinky

• Jasná agenda předem! 

• Schůzku jde odmítnout. Pokud tam nevidím svůj přínos.

• Online mítink – mluví vždy jen jeden.

• Nic se nesmí řešit po schůzce.

• Snažíme se to otočit a z Prahy jedeme do Brna, jedeme do Ostravy.

• Velké mítinky mimo zasedačky streamujeme přes Youtube online. Dostupné i po skončení, možný timeshift.



SPOLEČNÉ PLÁNOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CÍLŮ

• Pro plánování cílů používáme metodu OKR (Objective and Key results).

• Plánujeme čtvrtletně.
• V týmech probíhá několik iterací navrhování OKR. Většinou to nedáme na poprvé. Někdy 

jsme online, někdy společně. 

• Cíle řešíme společně product manažeři, tech leadi, business owneři, delivery manažeři, 
někdy celý tým. Liší se to dle kultury týmů.

• Více teamů na stejný produkt = společné cíle → nutí k vzájemné komunikaci.

• Týmem navržená OKR jdou ke schválení.

• Před schválením nových OKR vyhodnocujeme stávající OKR. 
Promítáme Online. Zúčastnění jsou všichni product
manažeři, business owneři, delivery manažeři. 

Mix online a fyzicky přítomných účastníků.



JAK SE LADÍME?

Jedná se o velké mítinky, které obvykle streamujeme.

• Měsíčně máme Product monthly review
• Předváděčka pro obchodníky, všichni jsme na místě

• V průběhu kvartálu máme 2 pravidelné společné velké mítinky

• Roadmapy
• produkťáci představují budoucnost a upozorňují na potřeby

• FORMA je velmi jednoduchá o 3 sloupcích – NOW, NEXT, FUTURE

• Business chlebíčky
• report business ownerů, jak jsme na tom



JSME V LMC SCHOPNI VŮBEC FUNGOVAT NA DÁLKU?

• Ano, ale museli jsme se přizpůsobit. 

• Co to znamená?

• Hledat, co jinde funguje a nastudovat.

• Zkoušet.

• Investovat do HW, SW.

• Investovat do lidí - Workshopy.

• Dohodnout pravidla.



KAM AŽ JSME SPOLUPRACÍ NA DÁLKU DOŠLI V LMC?

• NECHCEME!
• TOLERUJEME ;-)

• SPOLUPRÁCI NA DÁLKU RESPEKTUJEME 

•Možná někdy dojdeme i do stavu, kdy…
• PREFERUJEME
• JINAK TO DĚLAT NEBUDEME



ZÁSADY PRO KVALITNÍ VZDÁLENOU SPOLUPRÁCI

• Akceptujte práci na dálku jako standard. 

• Zvěte kolegy pracující na dálku na všechny diskuse a rozhodování.

• Vytvořte a dodržujte komunikační pravidla. 

• Občas se potkejte. Pomůžete vytvoření prostředí důvěry.

• Dbejte na „remote etiketu“.

• Uplatňujte princip „Overcommunicate“ and „Verify context“

• Nepodceňte použité nástroje! Nástroje mají šetřit čas.

• Eliminujte „chodbovky“, tj. rozhodování na ne-schůzích.

• Vždy se ukažte. Používejte video a neskrývejte se.

• Uplatňujte pozitivní přístup – vtipy, emotikony, povzbuzení



FUN GALLERY

REMOTE PŘIVÍTÁNÍ

JAK TO MÁM DOMA?



FUN GALLERY

SLAVÍME SPOLEČNĚ I REMOTE

POTŘEBUJE KOLEGU I KDYŽ MU NEFUNGUJE KAMERA



FUN GALLERY

DOG FRIENDLY OFFICE & DOG FRIENDLY REMOTE

HILL WORKING



FUN GALLERY

DOJÍŽDĚNÍ NA KOLE
INCIDENT || FLEXIBILNÍ STAND-UP

DOŠLA ŠŤÁVA
VÝLET ZA MĚSTO || FLEXIBILNÍ STAND-UP 



DĚLEJTE SVOU 
PRÁCI RÁDI

E: miroslav.zebrak@lmc.eu
T: @zebrakm


