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 Chaos 
– Centrála je umiestnená na 100 akroch vlniacich sa lesov a lánov, vyzerá 

ako farma z 19. storočia. 

– Podporovanie množstva malých chaosov umožňuje predísť nejakej 

veľkej pohrome. 

– Akceptovanie riadeného chaosu je predurčené na to, aby explicitne 
znázornilo formálne hierarchické usporiadanie, ktoré len zriedka 
rozhoduje o tom, ako sa veci dejú. 

– Najtvorivejšie diela vznikajú napriek usporiadaniu, nie vďaka nemu.  

– Chaos má svoje výhody.  

– Nie je tu viditeľná hierarchia, ani vymoženosti. 

– Problém hierarchie je v tom, že vyžadujú, aby ste všetko naplánovali 

dopredu. 

– Nemajú popisy práce, ani organizačné schémy.  

 

 

 



© RNDr. Marta Krajčíová                                        4                                                                                       www.krajciova.sk 

SEI Investments 

 Mobilita 

– Je to pracovisko na kolieskach. 

– Každý má svoj rovnaký stôl a všetci pracujú spolu v otvorenom 
priestore. 

– Ľudí premiestňujú svoje pracovné stanice v súvislosti s tímovými 
zadaniami tak často, že vyvinuli softvér na sledovanie premiestňovania 
ľudí a identifikáciu miesta pobytu každého zamestnanca, aby ho jeho 
kolegovia mohli nájsť. 

– Vládne tu neformálnosť, flexibilita. 

– Úplná mobilita pracoviska na kolieskach umožňuje pracovníkom 
organizovať si prácu bez toho, aby sa zastavil chod organizácie. 
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 Moc 

– Neexistuje tu moc, jediná moc je to, že niečo uskutočňujete. 

– Odmietajú moc zhora nadol. 

– Moc je tu rozptýlená. 

– Nevychádza z postavenia, ale z vplyvu a schopnosti dosiahnuť 
konsenzus v zmysle participácie a podpory potrebnej na to, aby sa niečo 
vykonalo. 

– Najefektívnejší manažéri vyžarujú zmes pokory a ambícií, ktorá sa viac 
spolieha na moc z presviedčania ako na formálne právomoci.  
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 Inovácie 
– Majú progresívne technológie a významné inovácie. 

– Odstránili formálne štruktúry, aby umožnili vznik kolektívnej inovácie. 

– Inovácia je chaotická záležitosť, problémy sa vynoria vtedy, keď sa robí 

príliš čisto a uhladene.  

– Inovácie sú veľkým hnacím motorom ľudí. 

– Najdôležitejšie sú nápady, ktoré sú rovné. 

– Úspešní inovátori nežiadajú naviac zdrojov alebo dohľad, ale žiadajú 

najväčší priestor na manévrovanie a čo najmenej byrokratických 

prekážok. 

– Tímy dostanú veľké prostriedky až vtedy, keď sa ukáže, že ich nápad je 

dobrý. 
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 Tímová práca 

– Každý zamestnanec patrí do jedného základného tímu a do 3 alebo 4 
virtuálnych tímov, ktoré pracujú na skrátený úväzok, alebo dočasne.  

– Počet členov v tíme 5-100.  

– 2000 zamestnancov je rozdelených na 400 tímov.  

– Rádoví zamestnanci si môžu zvoliť na čom budú pracovať a kde budú 
pracovať. 

– Náplň práce neurčuje organizačná schéma, ale celý tím a každodenné 
priority formulujú vedúci projektov, nie oficiálna hierarchia. 

– Keďže všetku prácu robia v tímoch, spoločná práca je dôležitejšia ako 
snaha zavďačiť sa šéfovi. 

– Váš úspech na pracovisku bezprostredne závisí od toho, ako 
vychádzate so svojimi kolegami. 

– Najlepší spôsob, ako najlepšie vychádzať so spolupracovníkmi, je 

zdôrazniť, čo tým získajú oni a firma, nie to, čo získate vy. 

– Nestačí len ľudí udržiavať vo výkonnom režime. 

– Musia byť vtiahnutí do stratégie, pracovať s klientmi a deliť sa o zásluhy. 
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 Pravidlá komunikácie 
– Povedzte svoj názor. 

– Ďalej sa vyjadrujte a počúvajte, čo hovoria ostatní. 

– Prijmite názory a nakupujte. 

– Umenie je vyprovokovať diskusiu, nemusí sa vám to páčiť, ale budete 

o tom hovoriť. 
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 Zamestnanci 
– Sú považovaní za vzorného zamestnávateľa medzi 100 spoločnosťami - 

Fortune - nejde o mäkkého zamestnávateľa, ale o prostredie 

mimoriadnej mobility a vysokej osobnej zodpovednosti. 

– Vysoko rozptýlený model inovácií a rastu - vyskúšajte množstvo vecí 

a uvidíte, čo sa stane, je dobrým opisom kariérneho rozvoja. 

– Aj skvelá kariéra je vždy v pohybe. 

– Zvíťaziť znamená byť schopný meniť sa tak rýchlo, alebo ešte rýchlejšie, 

ako sa mení svet. 
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 William C. Taylor & Polly LaBarre 
– Ako pracujú maverici 
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RNDr. Marta Krajčíová 
konzultantka Business Process Management 

e-mail: mail@krajciova.sk 

web: www.krajciova.sk 

blog: martakrajciova.blogspot.com 

blog: martaknihy.blogspot.com 

blog: martaznalosti.blogspot.com 

blog: martaseminare.blogspot.com 

blog: martasloboda.blogspot.com 

mobil: +421 911 556 331  
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