
Ako učím ľudí 
spolupracovať
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Michal Maxo Maxian
Linux/UNIX

Hardware

Ukladanie dát a vysoká dostupnosť

Školenia a komunikácia

Neziskové organizácie a startupy



Učiť iných ľudí
Vzdelávací program pre HP

Certifikovaný lektor pre Gopas

Vzdelávanie na stredných školách ITexperience

Vzdelávanie na vysokých školách Startup Education



Vzdelávanie - HP a Soitron
Naučiť ľudí, hlavne absolventov rýchlo skills aby boli použiteľní a vedeli rýchlejšie 
so mnou spolupracovať.

Témy iba hard skills: Linux, storage a vysoká dostupnosť.

Zameral som sa hlavne na komunikáciu technical skills a aby vedeli rýchlo 
dohladať informácie.

Uvedomil som si že mám vážne medzery v komunikácii.



Začal som študovať komunikáciu



Testovanie komunikácie
Na frajerke

Na rodine

Na kolegoch a biznis partneroch

Na školeniach

Funguje to :)

Pokrok sa meria pomerne ľahko… Rozumiete my? 



Školenia v Gopase
Certifikovaný lektor na HP technológie

Certifikované školenia školené podľa predpisu… dosť nuda, ale aj priestor na 
zlepšenie.

Nasledovala seba-analýza.



Seba-analýza
Čo vôbec robím? Za čo dostávam uznanie? Za čo ma ľudia platia?

Kde robí človek najväčšie pokroky? Ako sa dajú urobiť?

Ako odovzdať efektívne svoje skúsenosti?



Projekt na stredných školách ITexperience
Vybrať top študentov, odovzdať skúsenosti a nasmerovať ich správnym smerom 
nech sa nezajebávajú.

Program som zložil tak aby sa mladý Maxo pred 15 rokmi vedel efektívne naučiť 
to čo vie teraz. 

Učili sme praktické veci, komunikácia, osobný príklad. 

Sformovali sme partiu mladých a lektorov, ktorí spolupracovali a tým sa zlepšovali 
navzájom.

Je tu aj Tomáš, ktorý prešiel ITexperience od prvého roka a aktuálne 
spoluorganizuje projekt.



Startup BatSuite
Wearable ako pocitová platforma pre nevidiacich aby cítili svoje okolie.

Sensory substitution. T.j. Ultrazvukové čidlo a vibračný interface

Team: 18r programátor, 19r hardware, 23r biznisák a 32r ja.

Vyhrali sme StartupAwards 2015 v kategórii social

Budeme mať LT s Marekom po 18:00 na tému 6ty zmysel… Vesta BatSuite, ktorá 
cíti okolie.



Vzdelávanie na univerzite - Startup Education
Design Thinking a Lean Startup metodológia

Zamerané na komunikáciu v interdisciplinárnych teamoch

Ideme budovať startupy … veľa



Ako sa zlepšujem teraz
Skúšam nové veci - Startupy, vymýšlačky, technológie medzi odvetviami

Veľa rozprávam - Učím, prezentujem 

Hľadám inteligentnejších ľudí ako som ja - mentori, profesori, startupisti a 
podnikatelia

Free vzdelávanie na internete - Coursera, články, MIT review

Čítanie resp. počúvanie - Audible



A pijem pivko a becherovku


