
Honza Páv, 8. 12. 2022

Přemýšlíte o Asaně?  
Tohle byste měli vědět
Představení Asany



1 – Úvod 👋
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Věřím, že malé a střední firmy pozitivně ovlivňují 
naše okolí. Proto jim pomáhám: 

• zefektivnit spolupráci a vylepšit řízení práce ⚙, 

• automatizovat procesy 🤖 a 

• lépe využívat nebo vytvářet digitální nástroje 🛠.

👋

workflow.honzapav.cz 
honzapav.cz

💡 Ano, je to digitalizace. Ale co to je digitalizace?

http://workflow.honzapav.cz
http://honzapav.cz
https://workflow.honzapav.cz/pojem/digitalizace/


2 – Den s Asanou 📅
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Přidat nový úkol  
je super-jednoduché!
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Jsou lepší cesty, 
jak organizovat svoji práci
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💡 Podívejte se na video k My Tasks

https://workflow.honzapav.cz/navody-inspirace/asana-zmeny-my-tasks/
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Je naopak super-složité  
něco přehlédnout
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(Pokud máte systém)



3 – Co je Asana? 👀
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Ale nástroj, který pomáhá řídit 
jakýkoliv typ práce
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Není to nástroj na projektové řízení



“Práce” nejsou jen úkoly
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Práce jsou úkoly, projekty a procesy
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Rozlišujte různé typy práce
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Je to hlavní místo, kde se práce 
koordinuje a kde probíhá komunikace
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Není to “jeden z nástrojů”
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💡 Co je integrace? A co API?

https://workflow.honzapav.cz/pojem/integrace/
https://workflow.honzapav.cz/pojem/api/


Ale způsob, jak organizovat 
týmovou i vlastní práci
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Není to nástroj jen pro manažery



Ale alternativa 
k vnitrofiremním e-mailům
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Není to chat



Jaké komunikační nástroje firmy potřebují
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Telefonování Rychlý chat Videohovory Zprávy
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Cloudové úložiště? Ne… 
Znalostní báze nebo wiki? Trochu jo, ale ne… 
Alternativa ke kalendáři? Taky ne, omlouvám se…



4 – Co může Asana přinést 
vaší organizaci 💼
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Jak jste na tom dnes a kde 
chcete být?
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Solopráce Spolupráce Struktura Systém

Každý pracuje sám 
Spousta schůzek 
Žádný přehled 

Nejasné odpovědnosti

Spolupráce jednotlivců 
Sdílené seznam úkolů 
Schůzky stále klíčové 

Základní přehled 
Synchronní komunikace

Skupinová spolupráce 
Práce na dálku 
Dobrý přehled 
Méně schůzek 

Jasné odpovědnosti 
Základní projektové řízení 
Základní procesní řízení

Minimum schůzek 
Práce na dálku 

Asynchronní komunikace 
Zavedené procesy a projekty 

Automatizace a integrace 
Rozhodování na základě dat

1 2 3 4

💡 Co je synchronní a asynchronní komunikace? A co práce na dálku?

https://workflow.honzapav.cz/pojem/asynchronni-komunikace/
https://workflow.honzapav.cz/pojem/prace-na-dalku/


Přínosy se odvíjí 
od současného stavu
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Jaké jsou přínosy využívání Asany?

• Přehled o dění ve vaší společnosti 

• Přehledné řízení kapacit a zdrojů 

• Jasná odpovědnost za práci 

• Zjednodušení práce a zpracování úkolů 

• Úspora času díky efektivní komunikaci (žádné interní e-maily) 

• Lepší informovanost členů týmu (žádné stavové porady)

26



Je Asana ten vhodný nástroj 
pro vás?
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🎓 https://honzapav.cz/efektivni-spoluprace/nastroj-na-rizeni-prace/

https://honzapav.cz/efektivni-spoluprace/nastroj-na-rizeni-prace/


Solopráce Spolupráce Struktura Systém

Kanón na vrabce Asana Free 
(Pokud se vejdete do limitu) 

Alternativa: Freelo Team

Asana Premium 

Alternativa: Freelo Business

Asana Business

1 2 3 4

Pokud se nechcete 
posunout dál, Asanu 

raději nezvažujte

💡 Vyplatí se platit za Asanu? Jaký tarif si vybrat? Přečtěte si článek i tipy, jak ušetřit.

https://honzapav.cz/efektivni-spoluprace/asana-cena-placene-verze-premium-business/
https://forum.honzapav.cz/t/lze-na-vyuzivani-asany-usetrit-vyuzitim-guest-uctu/11


Výhody jsou závislé na míře 
přijetí mezi lidmi 
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5 – Jak zavést Asanu 
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Nejde o nástroj, ale o změnu 
přemýšlení
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Postup je nezávislý na velikosti 
organizace. Od té se odvíjí intenzita
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Ano, neměli byste žádný z kroků přeskočit



1 – Pochopte současný stav

• Jak lidé pracují? Jak často se potkávají? Jaké nástroje využívají? 

• S čím mají problémy? Jaké problémy přehlížejí? Co je opravdovým 
zdrojem problémů? 

• Metody: rozhovory, dotazník, data*
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*počet schůzek za poslední měsíc apod.

🎓 Další informace najdete v článku o výběru nástroje

https://honzapav.cz/efektivni-spoluprace/nastroj-na-rizeni-prace/


2 – Připravte si plán

• Synchronizujte očekávání a stanovte si cíle (uspořádejte si workshop) 

• Začněte komunikovat s účastníky (komunikace není nikdy dost) 

• Pokud Asanu neznáte, představte si ji mezi sebou
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3 – Nastavte Asanu

• Zaškolte vlastníky (týmů, projektů, procesů) 

• Nastavte si strukturu Asany 

• Převeďte do Asany existující procesy
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🎓 Využijte existující zdroje: nastavení struktury, převedení procesů, kontrolní seznam k nastavení Asany

https://workflow.honzapav.cz/navody-inspirace/asana-struktura-tymu-projektu/
https://workflow.honzapav.cz/navody-inspirace/jak-mapovat-procesy/
https://workflow.honzapav.cz/navody-inspirace/asana-kontrola-nastaveni/


4 – Pomozte lidem začít

Školení: Základní orientace (týden 0), Dobrá praxe (týden 2-3), Řízení 
týmů a projektů (týden 4-5), (Business verze) 

• Mezi školeními: 

• Poraďte, jak převést práci jednotlivce do Asany 

• Posílejte lidem drobné tipy 

• Dávejte si zpětnou vazbu a ukazujte si dobrá využití
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5 – Nastartujte související procesy

Nastartujte procesy okolo Asany: 

• Zpětnovazební smyčka – pokud není, proces neexistuje 

• Určete vlastníka (pomáhá vylepšovat, řeší zpětnou vazbu, přináší 
novinky) 

• Upravte související procesy: představení systému práce pro nové lidi v 
onboardingu, …
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6 – Q&A 💬
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Pokud máte otázky k Asaně nebo jiným digitálním 
nástrojům, napište mi na https://forum.honzapav.cz.

https://forum.honzapav.cz
https://forum.honzapav.cz


To je pro teď vše!
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Díky! 👋

Honza Páv, honza@honzapav.com, 724 666 236


