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Školení Agile – praktické základy 

Agile je metodologie, kterou si začíná osvojovat čím dál více firem. Nabízí alter-

nativu k formám řízení formou kaskády pravomocí a projektového přístupu water-

fall. Ukazuje se, že tyto tradiční metody nejsou vhodné pro všechny výzvy, kterým 

firmy v současnosti čelí, jako například rychlé změny trendů, či náročnost zákaz-

níka. Agile nabízí balíček nástrojů, které poskytují možnosti reagovat na tento 

měnící se svět. 

 

V našem školení Vás provedeme světem Agile. Chceme, abyste odcházeli a vě-

děli, co tento pojem znamená. Také jaké jsou jeho základní principy a metody a 

hlavně, abyste měli představu, jak ho můžete využít ve své práci. Agile pochází 

z IT světa, ale my se budeme zaměřovat na jeho praktické využití i v ostatních 

oborech. 

 

Důležitou součástí školení je doplnění výkladu simulačními hrami. Kromě nich 

obsahuje školení speciální prvek, kdy si konkrétní zaměření části druhého dne 

účastníci vybírají (agilně) sami. 

 

 

Agilní organizace vnímají změnu jako 
příležitost ne jako hrozbu. 

 

Typické situace − V rámci našich projektů se často mění požadavky zákazníka a 

my na ně nejsme schopni pružně reagovat 

− Naše společnost zavádí Agilní řízení projektů, ale my s tím ne-

máme zkušenosti 

− Hledáme alternativu k řízení projektů procesním modelem water-

fall. V některých projektech nám to nefunguje 

− Vnímám Agile jako pojem a chci pochopit, co to znamená prak-

ticky 

− Nejsem z IT prostředí, ale myslím si, že mi Agile může pomoci 
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Co se naučíte − Základní principy Agile 

− Identifikovat vhodné momenty na jeho použití, vysvětlení VUCA světa 

− Jak Agile nasadit 

− Nejdůležitější nástroje z Agile včetně Scrum a Kanban 

− Efektivně řídit práci týmů 

− Flexibilně řídit projekty 

Moduly školení a agenda 

 

 

 

Původ Agile / VUCA Přenos do organizace 

Kdy Agile použít, kdy je přínosem? Agilní přístup v mojí práci a naší organi-
zaci 

Kvíz – jak agilní je naše organizace? Klíčové nástroje implementace Agile: 
Kanban, Scrum 

Základní pilíře agilní organizace Další implementační nástroje 

Simulace agilního přístupu na zážitkové 
hře  

 

 

Základní atributy školení 

 

Doba trvání  2 dny 

Cílová skupina  
Majitelé a vedoucí firem, projektoví manažeři, procesní specialisté a 

členové týmů, kteří budou pracovat agilním způsobem 

Počet účastníků  10-15 účastníků 

Jazyky školení  česky nebo anglicky 

 

 

Kontakt Martin Rusňák 

martin.rusnak@integratedconsulting.cz 

Libor Čadek 

libor.cadek@integratedconsulting.cz 
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