Svobodná ﬁrma
11. března 2014 / 18:00 / ČSOB Inspirace Jungmannovo náměstí 767/6, 110 00 Praha 1

Program akce
Hlavní blok
17:30 - 18:00

Registrace účastníků

18:00 - 18:05

Zahájení konference - úvodní slovo
Petr Koubský - Deník N

18:10 - 18:25

Budování svobody v práci
Daniel Šturm - netmail
Jste ve své práci svobodnější, než jste byli před 5 lety? Můžete více rozhodovat o tom jak, kdy a kolik budete pracovat?
Přestala pro vás otázka rovnováhy mezi prací a soukromým životem dávat smysl? Může nám technologie pomoci
dosáhnout větší svobody v práci? Na tyto a další otázky vám odpoví prezentace Dana Šturma.

18:30 - 18:45

2 roky ve svobodě - co funguje a co ne?
Martin Palička - Etnetera
Povídání o praktických zkušnostech z budování svobody v práci. Co je výsledkem dvouletého fungování - vystřízlivění či
větší energie?

18:50 - 19:05

Co se nám při budování svobodné ﬁrmy (ne)osvědčilo
Michal Šrajer - AVAST Software
V Inmite se snažíme ﬁrmu vybudovat na "lidských základech" už od samého začátku. S rychle rostoucí velikostí týmu se
ale objevují nové výzvy i příležitosti dělat věci jinak. V krátkém povídání se společně podíváme na konkrétní příklady
nástrojů a postupů, které se nám během našich experimentů (ne)osvědčili.

19:10 - 19:25

Je cesta ke svobodě konﬂiktem managementu s ostatními?
Jan Tuček - STEM/MARK a.s.
Popis „potácení se ke svobodě“ v přední výzkumné agentuře STEM/MARK. Hledání odpovědí na otázky: Kdo je hybatelem?
Management nebo zaměstnanci? Co na to majitelé? Co už je a co ještě není ta „svoboda“? Může to fungovat, když na sebe
činnosti navazují a jeden tým je závislý na fungování druhého či dokonce všech ostatních? Kde se to většinou zasekne? Je
to hra nebo byznys? Jsou zkušenosti odjinud přenositelné? Je pohled shora stejný jako zdola?...

19:30 - 19:45

5 tipů, jak mohou technologie osvobodit vaši ﬁrmu
Ivo Klvaň - netmail
Svobodná ﬁrma je koncept, který do značné míry ruší hierarchický způsob řízení.
Náš příspěvek je o konkrétních příkladech a tipech, jak zavést principy svobodné ﬁrmy do vaší organizace.
Ukážeme vám, jak využívat cloudové technologie tak, abyste se osvobodili od závislosti na konkrétním pracovním místě
nebo dedikovaném zařízení.
Ukážeme vám, jak váš tým může pracovat kdykoliv, kdekoliv a na jakémkoliv zařízení.

19:45 - 20:05

Závěrečná panelová debata - Q&A
Petr Koubský - Deník N, Martin Palička - Etnetera, Michal Šrajer - AVAST Software, Daniel Šturm - netmail, Jan Tuček STEM/MARK a.s.

20:05 - 20:15

Networking bez hranic
Na závěr setkání jsme pro vás připravili jednoduchou networkingovou hru. Nebojte se, nenecháme vás v tom a budeme
hrát s vámi. Již nyní se těšíme, s kým novým se seznámíme.

20:15 - 21:00

Jedeme dál
Hrou to nekončí! Těšíme se, že s námi vydržíte také na poslední část večera, kde je pro vás připraveno lehké občerstvení.

