
Výpisky od Petry Nulíčkové – nulickova.petra@gmail.com 
https://www.linkedin.com/in/petranulickova/  
 

I. Goal Setting 
- OKR - Objective, Key Results 
- stanovit si ambiciózní a měřitelné cíle 
- jsou možná pro někoho strašákem - nereálnost cílů není dobrá 
- značeny od 0-10 
- veřejné, každý v organizaci je může vidět, ať víme na čem ostatní pracují 
- dosáhnout jich na 60-70 % je okey, když více, nebyly cíle dost ambiciózní a je třeba vymyslet 
vyšší 
- nejsou synonymem pro hodnocení pracovníků a nejsou sdílený seznam úkolů 
 
-> dosáhneme více než jsme si prvně mysleli a celý tým ví, jaké máme cíle a může na nich nějak 
kooperovat; dostáváme se z komfortních zón, určujeme priority práce a učíme se z úspěchu i 
neúspěchu 
 
- 2 otázky než nastavíme OKR: 
Kam chci jít?  
Jak zjistím, že jsem tam došel? 
-> klíčové výsledky, jednotlivé milníky, Qčkové OKR 
 
- stretch goals - práce s prohrou v týmu, když nedosáhnout vytyčených cílů; ambiciózní cíle mají 
ti nejlepší a pro ně je to drive, 70 % je super, více je nadpřirozené 
- různě definované větší cíle během týdne a měsíců 
 
- výhodou je transparentnost, jasnost; víme limity a práci ostatních a jak se dotýká nás 
samotných, měřitelnost; musíme znát měřitelnost a kdo ji dělá 
 
- priority dány 3-5 objektivními věcmi a 3 měřitelnými výsledky pro každou z věcí; cíle s 
omezenou platností a ukončeným videm; nedefinovat si aktivity, ale výsledky; jasné a s prioritou 
- týmové - mají odpovídat organizačním cílům, podporovat se navzájem, mají vliv 
 
- 0,6 - 0,7 je optimální 
- neměří se tím výkon, evaluace, hodnocení 
- měsíční, kvartální 
 
Superpowers at work: OKRs 
- OKRs je mocný, protože dává superschopnosti firmám = každý ve firmě chápe, co je důležitý 
kde a kam firma směřuje a může se na tom podílet 
- umožňuje - předpovídat budoucnost, šéf je součástí společnosti a schopnost říct ne 
- o 8,5 % ze zvedla výkonnost těm, kdo to používali plus o 11,5 % mělo lepší výsledky a mohlo 
se posunout výš 
 
The Roofshot Manifesto 
- konzistentní, krátkodobé a zvyšující se nároky 
- moonshots = velký skoky, radikální změny; sled roofshots 
- roofshots = metodické, systematické a vytrvalé plánování a plnění, rychlý model plánovaných 
inovací, návratné i trvalé změny; optimální je 10x za 3 roky = 30 % zlepšení 
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Achieve your resolutions using the science of temptation bundling 
- dělejte něco zábavného a něco, co jste ještě nedělali 
- "temptation bundling" - better behavior 
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II. Hiring 
CREATE A JOB DESCRIPTION  
- první setkání se se společností 
- musí být dostatečně informativní, nabízející a prodávající 
- to, jak píšeme inzeráty je to, jaká firma jsme a tací lidé nám odpovídají 
- inzeráty: 
- area, role, responsibilities, job qualification (minimum a preferred) 
- co potřebuje zájemce vědět? o čem musí být informován? a co chceme vědět my o něm?  
-> tón společnosti musí být konzistentní, musí mít strukturu, kontext, jasnost 
- menší odstavce, grafické zpracování, formátování 
 
REVIEW RESUMES 
- CV není vše 
- 3M ročně v Google Cvček 
- velké zaujetí, zkreslení, haló efekt, bereme je subjektivně 
- je lepší mít určitou strukturu a podle té se rozhodovat 
- typy: zkoumat podrobnosti ze životopisu, ptát se na jeho přínos firmě, co se mu povedlo a co 
nepovedlo, mezery v práci nejsou problém, když je umí obhájit -> nestigmatizovat ty, co delší 
dobu hledají práci 
-> ptát se na stejné věci omezuje riziko zkreslení a pomáhá efektivnějšímu náboru, je to víc fér 
 
USE STRUCTURED INTERVIEWING 
- strukturované rozhovory, ty samé otázky na každého kandidáta -> minimalizace zkreslení 
- konzistentní, to samé rozhodování a akorát měnění otázky v určitém čase, které jsou více 
relevantní a ověřující 
- vymyslet je, ověřit je, předělat je a aktualizovat je 
- nejsme dobří soudci charakteru a kompetencí a máme mnoho zkreslení = confirmation bias 
- konzistentní soubor otázek, jasná kritéria k posouzení,; mít ty samé otázky znamená, že 
nikomu nedáme lehčí nebo těžší 
 
- 4 hlediska: 
1) vysoce kvalitní otázky, které se dají ověřit (relevantní pohovoru) 
2) nahrání odpovědí, feedbacků 
3) bodování kandidáta a vysvětlení systému hodnotitelům 
4) vytrénování hodnotitelů, konzistentnost v hodnocení 
-> zvýšení predikce, snížení zkreslení 
-> ať klidně otázky vymyslí lidé v týmu, kam nabíráme 
- výsledky: 
- větší schopnost rozlišit, zda ano, či ne 
- lepší připravenost na interview a méně stresu 
- dávání lepšího feedbacku, porovnání 
- 4 atributy: 
1) všeobecná kognitivní schopnost - chytří lidé, co se rychle učí a adaptují na nové situace -> jak 
vyřeší složité problémy?  
2) leadership - specifické schopnosti, podle týmu 
3) googleyness - drive pro google, google fit 
4) role znalost 
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- 2 části rozhovoru - a) počáteční věty (vysvětlení objasnění, doptávání se), b) navazující otázky 
(zjišťuji detaily, důkladnější popis, analytický myšlenkový proud) 
- otázky: hypotetické a behaviorální 
- vyhnout se brainteasers - nepředvídají produktivitu a efektivitu 
 
HIRE BY COMMITTEE 
- komise snižuje možnost zkreslení, ale musí mít jasná pravidla a bodovací systém 
- snížení bias, right match, feedbacky, konzistence náboru 
- 5 lidí - musej znát atributy hledaného, znát kompetence 
-> někdo z týmu, manager, někdo cross, partner, plus další manager 
- co mají mít k dispozici? 
- CV, poznámky ke kandidátovi, reference, zápis interview, feedback na pohovor, poznámky od 
HR 
 
TRAIN YOUR INTERVIEWERS 
- dát zaměstnancům možnost rozhodovat o tom, koho přijmeme jim dělá dobře a cítí se lépe 
- roste tak firemní kultura 
- hodnotit kandidáta ihned po odchodu ze schůzku, poznamenat si důležité, dělat si bodování, 
vypsat kompetence 
- feedback - konkrétní, argument, jasná, konstruktivní, nehodnotit jako sobotu, ale jeho 
pracovní profil 
- jít na pohovor i jako HR včas, začít příjemnými otázkami, oční kontakt, nehodnotit, empatie, 
nedat znát, když je brát nechceme 
 
SHAPE THE CANDIDATE EXPERIENCE 
- candidate eperience = zkušenost kandidáta s firmou, začíná už inzerátem, emailem, rychlostí 
odpovědi na CV, během telefonního pohovoru 
- když je spokojený s náborovým procesem, je větší šance, že nastoupí -> jako HR mít pozitivní 
feedback 
- dělat pohovory a AC zábavná, smysluplná, dělat je jako zážitek -> ať mají dobré vzpomínky a 
reference 
- záleží na tónu komunikace, personalizaci mailů a nabídek 
- připravte kandidáty na pohovor - dejte jim do pozvánky nějaké informace, aby nebyli ve stresu 
- info - den a čas místo, co na sebe, kde se mají hlásit, kam mají jít, jak dlouhý bude pohovor, s 
kým bude, co se bude dít -> nejvíc je stresuje to, co si mají vzít na sebe a případně s sebou 
- na začátku se představit, říct jaká bude struktura pohovoru/AC 
- zachytit i jejich koníčky, návyky, kam chtějí směřovat; ukázat jim pracovní místo, ukázat tým, 
seznámit je, dát čas na otázky 
- mít otevřenou komunikaci, fér, vysvětlit fungování oddělení a vysvětlit mu jeho roli 
- během interwiev - tón (jednoduchost, srozumitelnost, k věci), oslovovat je jménem a vykat, 
friendly přístup); co se bude dít (jaký je postup, co bude následovat); říkat pravdu a být fér 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdga-
n59iP2bU1WxIcTmvXPaY0b4DEGO92dJU1o_Cq3CNh3Yw/viewform 
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Case study 
- JetBlue jako nejlepší místo pro práci -> jak vybrat ostřílené a houževnaté CC? -> ACčko - tým 
vybral nejnáročnější části z pracovní náplně, zadal charakteristiku kandidáta; focus group, 
kvalitativní a kvantitativní data 
- KSAO - knowledge, skills, abilities other charakteristic 
 
Get that second (and third) opinion on a candidate before hiring 
- interakce s kandidáty jsou tím, co je jedním z důležitých faktorů, co tvoří positive vidění firmy 
kandidátem 
- nejde práci, ale hodně o přístup a lidi ve firmě 
- čím více lidí z týmu/firmy na AC nebo pohovoru, tím lepší výběr 
- vybere víc lidí lépe než jeden? -> musí mít strukturu, jednotné hodnocení, stejné otázky, stejná 
komise, aby mohla porovnávat -> stačí 7 (stačí jakože 3, ale 7 je hodně fajn) 
 
The science of structured interviewing 
- 4 věci: 
1) validita, predikce 
2) diverzita 
3) kandidátovi zkušenosti 
4) výkonnost 
-> někdy jsou výsledky v rozporu samy se sebou 
-> strukturované pohovory 
-> zkušení HR nebo vedoucí pohovorů, plánování, relevantní otázky, skórování -> najít nejsilnější 
kandidáty 
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III. Managers 
- manager má obrovský vliv na to, jak se budou chovat jeho zaměstnanci 
- v Googlu vyzkoušeli jak bude firma fungovat, když se zbaví managerů, ale dopadlo to blbě, 
potřebujeme někoho nad námi, kdo nám rozdělí úkoly 
- Project Oxygen (2009) - co by měl mít dobrý manager? - byly identifikovány nejlepší všeobecný 
vlastnosti, co vedou k rozvoji a dobrým managerským schopnostem 
 
Google’s Quest to Build a Better Boss 
- Projekt Oxygen, 2009, chtěli lepší leadery/bossy 
- 8 habits of highly effective google managers 
- mít jasnou vizi a strategii pro tým 
- pomáhají svým podřízeným s kariérním rozvojem 
- jsou produktivní a orientovaní na výsledky 
- pomáhá - ptát se na otázky, mít meetingy one to one, doptávat se, zajímat se o své podřízené, 
kariérně je rozvíjet 
- vedoucí musí být největší expert a zároveň musí hledat komunikační cesty a možnosti 
- opouštíme práci kvůli 3 věcem: necítíme misí společnosti a nevidíme v práci smysl; 
nerozumíme si s týmem a nerespektujeme je; hrozný šéf 
- nábor - skupina, aby nevybíral jen šéf, protože se projevuje moc autority a manažer rozhoduje 
až moc 
- mají soupis kognitivních zkresleních, kterých se dopouštíme 
 
Guide: 
IDENTIFY WHAT MAKES A GREAT MANAGER 
- rozvoj, školení, koučing 
- tým se schopným vedoucím je produktivní a šťastnější 
- to, že šéfa známe, neznamená, že dokážeme říct, že je skvělým šéfem 
- 8 klíčových vlastností - je kouč, nabíjí tým energií, má zájem o lidi v týmu, je produktivní a 
orientovaný na výsledky, dobře komunikuje, pomáhá v rozvoji, má jasnou vizi, je expert 
 
DEVELOP AND SUPPORT MANAGERS 
- podpora managerů, managment resources, learning programy 
- trénování, aby po 45-90 dnech byli schopní vést tým 
- vybrat 2 vlastnosti a ty rozvíjet, ptejme se týmu (co potřebují), ať je modelem pro tým 
- ať se manažeři a vedoucí rozvíjí navzájem, vídají se a rozvíjí 
-> managment témata a diskuze, sharing nápadů a vizí, networking, tréninky  
 
RECOGNIZE AND LEARN FROM GREAT MANAGERS 
- GMA = Great manager award - zaměstnanci si nominují 2 managery 
 
GIVE FEEDBACK TO MANAGERS 
- musí vědět co má dělat, co jsou jeho cíle a priority a taky to, jak rozvinout svůj tým 
- mají pravidelné dotazníky, kde hodnotí managery 
- měří na škálách odpovědi a dělají z toho závěry 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTeBHKoI3784y7xsT_-
Mh2jhlbW1NXR5McNuhUiCzhGSCWMw/viewform  
- feedback týmu i vedoucímu, vyhodnocení 
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COACH MANAGERS TO COACH 
- nejlepší manažeři jsou koučové a naopak, identifikace silných a slabých stránek, potenciál 
- setkání 1:1 
- mít dobrý mind set 
- aktivní naslouchání, otevřené otázky, předávání myšlenek dál, pravidelný feedback, positivní 
mindset, balance, konstruktivní feedback 
- GROW - jako koučing konverzace 
- team member - chce být veden, má vlastní výzvy a témata k probrání 
- manager - sebereflexe, oboustranná diskuze, vede práci k výsledkům, nechává je vybrat si 
vlastní kroky a koriguje  
- dobře skórovali leadeři, co měli 1:1 porady se členy týmu -> 30-60 minut schůzky každý týden, 
mít strukturu, mít seřazeno podle priorit, výsledky, kroky, administrativa, zhodnocení, diskuze 
 
EMPOWER YOUR TEAM 
- povzbuzovat je, pracovat jako tým, iniciace nových ideí, podpora týmu 
- věřte vlastnímu týmu, pracujte v týmu s týmem a ne vedle něho 
- assess, adapt, collaborate 
- delegujte - dávejte s tím i autoritu, odpovědnost, moc k rozhodování 
- look at the goals, look at yourself, recognize the right person for the work, delegate 
- delegace - dejte přesné úkoly určitým lidem, zadejte roli, výsledky, reakce, dialog, 
poslouchejte, buďte empatičtí, sdílejte vše se svým týmem, sebejistí, buďte v kontaktu s týmem, 
mějte vše dáno a jeďte podle plánu, každý musí rozumět a vědět cíle a svou roli postup, oslavte 
úspěch 
 
CARE PROFESSIONALLY AND PERSONALLY FOR YOUR TEAM 
- musí růst do šířky a stávat se většími experty ve své oblasti 
- mělo by jim jít o well-being, starost o lidi v týmu, musí ukázat a komunikovat sebe a svou péči 
v týmu 
- jednou za Q pohovor se zaměstnancem o rozvoji a kariéře 
- nutnost mít EQ a compassion; čím více empatie, tím větší pravděpodobnost toho, že člověk 
vyhoří 
- One Simple Thing = zadat si jeden konkrétní úkol, který se bude plnit 
 
STAY TECHNICAL AND RESULTS-FOCUSED 
- když se manager soustředí na tým, dostane výsledky, které potřebuje 
- soustředit se na důležité, na výsledky a na věci, co mají vliv o budoucna 
- tým se musí zaměřovat na výsledky, musí mít stanovené priority, odstranit nejasnosti, zadat 
konkrétní úkoly a kdo má zodpovědnost za co, zajistí dostatek času a klidu 
 
SET AND COMMUNICATE A TEAM VISION 
- musí znát vizi a přenést ji dál 
- každý musí vědět, co dělá a proč to dělá, nesmí mít nejasnosti a špatné zadání 
- pomoci s delegací a prioritizací 
- cíle: core values, purpose, mission, strategy, goals 
- poslouchat a reflektovat - nejen slova, ale i pocity, efektivní komunikace, pochopení, posouvat 
i za komfortní zónu 
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- měl by poznat emoce, sumarizace toho, co slyšel a čemu rozuměl, vystihnout podstatu, 
klarifikace, kontext, empatie, pochopení 
- musím umět dávat kvalitní feedback, dávat konzistentní kritéria a komplexní informace, 
sebereflexe, ujistěte se, že rozumíte a chápete 
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IV. Teams 
- pochopit tým znamená znát jeho dynamiku, komplexnost a demografický ukazatele 
- jde o kvalitu vztahů uvnitř týmů 
- co dělá tým úspěšným a co nikoli 
 
Guides 
Introduction 
- základní jednotkou je tým, jako molekulární jednotka, kde se děje reálná produkce výsledků, 
inovují se nápady a procesy a kde má nejvíc zaměstnanců zkušenost; mimo tým méně 
- Project Aristotle - the whole is greater than the sum of its parts" -> více práce uděláme 
společně? co dělá tým efektivním?; zkoumáno 50 týmů, kde průměrný počet lidí v týmu byl 9 
 
Define what makes a “team” 
- Je to tým? - první otázka, co si musíme položit; spolupracují na projektu a v práci, nebo patří 
do jednoho týmu/oddělení, ale nejsou vlastně tým? 
1) work groups - více nezávislosti na sobě, organizačně dány, oddělení, sharing informací 
2) teams - spolupracují spolu, plánují práci, řeší problémy, dělají rozhodnutí a mají projekty; 
potřebují se navzájem ke své práci 
 
Define “effectiveness” 
- jakým způsobem mařit efektivitu týmu -> nejen podle výsledků, co jsou objektivní 
- kombinace objektivního a subjektivního - výsledky a exekutiva, team leads a členové týmu -> 
na co se kdo zaměřuje a co bere jako podstatné 
- executives - orinetace na výsledky 
- 4 cesty měření: 
1. Executive evaluation of the team 
2. Team leader evaluation of the team 
3. Team member evaluation of the team 
4. Sales performance against quarterly quota 
 
Collect data and measure effectiveness 
- 180 týmů, kde z toho 115 IT, HP i LP; pmocí dvojího zaslepení, pohovorů, testů 
- skladba týmu a dynamika uvnitř týmu 
- týmová dynamika, skilss, osobnostní test, EQ 
- The researchers found that what really mattered was less about who is on the team, and more 
about how the team worked together 
 
Významné: 
- psychologický pocit bezpečí ->bezpečí v týmu, důvěra, face to face řešení, sebejistota v týmu 
-> spokojenost v týmu a pocity bezpečí 
- dependability - více kvalitní práce u takových týmů 
- struktura, jasnost - ví co má dělat a co dělají ostatní v týmu, zná své zodpovědnosti a úkoly, ví 
cíle 
- smysl - smysl v tom, co dělám 
- vliv - subjektivní pocit, že mám vliv na to, co dělám a má to význam; mám hodnotu 
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Nevýznamné (s efektivitou): 
- kolaborace, sezení vedle sebe 
- kompromisy 
- individuální práce v týmu 
- velikost procesu 
- seniornost 
- velikost týmu 
- majetek 
 
-> menší týmy celkově lépe fungují, více komunikace, sharing informací, kvalita práce, koheze 
týmu, lepší organizace 
 
Help teams take action 
- 5 klíčů - Establish a common vocabulary, Create a forum to discuss team dynamics, Commit 
leaders to reinforcing and improving 
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V. People Analytics 
- predikce, experimentální výzkumy, reporty, metriky 
- odhalení věcí pod povrchem, nový pohled na věc, směřování HR akcí 
 
Guide: Structure and check for pay ekvity 

- Genger platový rozdíly (Laszlo Bock), podhodnocení žen má vliv na spoustu věcí v práci, 
mělo by to být fér a mělo by to být vyvážený 

- Fér praktiky a organizační kroky vedou k vyváženému pracovnímu prostředí, které 
podporuje v práci 

- Musíme mít nastavený vnitřní standardy, filozofie firmy 
- Francine Blau a Lawrence Kahn – výzkum gender gapu, 2010, mezi M a Ž to dělá 20,7% 

-> M má dolar a Ž má 80 centů 
- Od roku 1990 došlo k výraznému poklesu gender gapu ve společnosti 
- Musíme mít kritéria, jak budeme postupovat v rámci platových podmínek 
- Job analýza, job deskripce, role v organizaci, název pozice, souhrn tásků, co ten člověk 

bude dělat, zodpovědnost, zkušenosti a skills 
- Jak si daná pozice stojí na trhu? -> musíme se cenou přizpůsobit 

 
Guide: Adopt an analytics mindset 

- Experimenty s barvami, kde 42 shades of blue a vybírali tu, co se přesně hodí na toolbar 
od googlu -> co bude mít největší vliv na klikovost 

- Effectiveness, efficiency, experience -> kombo 
- Mít data a mít hypotézu, názor 
- Rozdíl mezi daty a metrikou? 
- T-testy, regresní analýza 
- Korelace není kauzalita  
- Vyprávěj daty příběh – akce vychází z pochopení dat, nasazení na cílovku a rychlosti 

pochopení 
- Know your audience – co je jejich vášní, motivací, jak přijímají informace 
- Keep it short – krátké zprávy a sdělení – 3 minutky jako elevator speech 
- Storyboard – context, findings a CTA 
- Vertikální a horizontální logika – provázanost; horizontální – headliny na slidech 

vyjadřují to, co na nich je, dávají dohromady kontext, myšlenku a CTA, titulek; vertikální 
– vše, co je na slidu dává smysl s titulkem, nic co je mimo mísu 
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