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Abstrakt
Cílem diplomové práce je analyzovat problematuku implementace agilních metod a zmapovat
pozitivní a negativní dopady tohoto procОsu. První kapitola stručně popisujО historii
a východiska dané skupiny mОtod ízОní projОktů, a to i s porovnпním agilních mОtod –
s waterfallem a leanem. V druhé kapitole je pojednáno o principech agilních metod, jejich
struktu О a zпrovОň o něktОrých konkrétních mОtodпch. PoslОdní čпst dané kapitoly sО zamě ujО
na význam agilních mОtod a jОjich využití. T Оtí kapitola zkoumп studiО k danému tématu jak
z čОského prost Оdí, tak i zО zahraničí. Na zпkladě provОdОné litОrпrní rОšОršО jО vytvo Оna
praktickп čпst diplomové prпcО, ktОrп p ОdstavujО kvalitativní výzkum vО t Оch spolОčnostОch
a analýzu výslОdků. InПormacО získané v průběhu polostrukturovaných rozhovorů a výslОdky
litОrпrní rОšОršО posloužily jako podklad pro doporučОní, která jsou p ОdložОna v zпvěru prпcО.
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Abstract
The goal of this work is to analyze the problems of implementation of agile methods and to
map it’s positivО and nОgativО consОquОncОs. ThО Пirst chapter briefly describes the history and
sources of the given group of project development methodologies, including comparison of
agile, waterfall and lean methods. In the second chapter, there is information about principles
of agile methods, their structure and some concrete methods. The last part of the second chapter
aims at the significance of agile methods and their use. The third chapter explores the studies
of the given topic in Czech environment as well as outside of it. The practical part of thesis is
based on the literature review and it presents the qualitative research of three companies as well
as the analysis of the results. Information that was acquired during the semi-structured
interviews and results of the literature research were used as the base for recommendations
suggested in the conclusion of this work.
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Seznam zkratek
DOD

definition of done

DSDM

Dynamic Systems Development Method

GDPR

General Data Protection Regulation

ICT

inПormační a komunikační tОchnologiО

IoT

Internet of Things

LeSS

Large-Scale Scrum

Manifest

Manifest agilního programování

PDSA

Plan-Do-Study-Act

PM

Project Manager

PMI

Project Management Institute

PO

Product Owner

RAD

rapid application development

RPA

Robotic Process Automation

SAFe

Scaled Agile Framefork

SM

Scrum Master

TDD

test-driven development

TFS

Team Foundation Server

TPS

Toyota Production System

XP

extrémní programování

Úvod
PoslОdní dОsОtilОtí sО ПrОkvОntovaně vyskytujО tОrmín „agilní mОtody“ běhОm mnohých
výzkumů či činností, ktОré jsou spojОné s inПormačními a komunikačními tОchnologiОmi (dпlО
ICT). Stпvп sО běžným jОvОm nОbo i samoz Оjmostí, žО znalost těchto mОtod jО pot Оbnп p i
uplatnění na dnОšním trhu prпcО a p i jОdnпní s nОjrůznějšími pracovními spolОčnostmi, neboť
agilní metody jsou využívпny jak nadnárodními korporacemi (Oracle, Amazon atd.), tak
i mОnšími podniky, p ičОmž na jejich proПilovпní nОzпlОží: „agilními“ mohou být konzultantské
spolОčnosti, hardwarové Пirmy nebo reklamní agentury (ŠOCHOVÁ, 2014, s. ř).
Tato popularizace agilních metod a ta poměrně optimistická nálada, která vládne kolem nich,
vede k tomu, žО se v dnОšní době mnohé Пirmy snaží stát „agilními“, avšak p i pokusu zavést
nebo čпstОčně použít dané metody se něktОré podniky potkávají s p Оkпžkami spojenými
s lidskými zdroji či s organizací procОsu ízОní projОktů, protožО sО ukazujО, žО agilní mОtody
mají své spОciПické požadavky na vОškОré vnit ní ПirОmní procesy a firemní kulturu, a to není
snadné vyplnit, ani dodržovat. Tyto metody však bývají p Оbírпny bОz hlubších analýz
na vhodnost pro konkrétní pot Оby organizacО, což můžО mít poměrně vпžné důslОdky pro
danou spolОčnost. Tato problОmatickп strпnka agilních mОtod, stОjně jako dopady jejich
implОmОntacО, ať úspěšné nОbo nО, jsou v poslОdní době stпlО častěji zkoumány.
Cílem diplomové práce jО zmapovat současnou situaci kolОm implОmОntacО agilních mОtod
v čОském komОrčním sОktoru, a to s důrazОm na pozitivní a nОgativní dopady daného procОsu.
ZпměrОm jО idОntiПikovat, pokud jО to možné, a zanalyzovat podněty vОdoucí k zavedení
agilních metod, popsat zkušОnosti lidí z rОпlného prost Оdí a navrhnout nпslОdnп doporučОní
na zпkladě výslОdků šОt Оní a literatury k danému tématu.
Zatímco popis kvalitativního výzkumu, jОho výslОdků a nпvrh doporučОní jО praktickou čпstí
této diplomové prпcО, tОorОtickп čпst pojОdnпvп o vzniku agilních mОtod, jОjich zпkladních
principОch, struktu О a podobnostech/rozdílech s jinými metodikami, jako nap . watОrПall.
Tato diplomová práce má celkem 142.648 znaků s mezerami (79 normostran). Použité zdroje
jsou citované dle ISO 6ř0:2010. LitОratura v sОznamu na konci prпcО jО uspo пdanп jmОnně
abОcОdně; pokud jsou p íjmОní autora a rok vydпní stОjné u několika publikací, rozlišují sО podlО
malých liter abecedy. Je použit Harvardský styl citovпní (odkaz ve formě uvОdОní p íjmОní
autora, roku vydání a podlО pot Оby – i čísla citovaných strпnОk do kulatých zпvorОk).

Po sОznamu litОratury jО možné nalézt čty i p ílohy, ktОré zahrnují otпzky k rozhovorům, jОjichž
analýza jО zпkladОm praktické čпsti diplomové prпcО, a p Оpisy těchto rozhovorů.

1. Historické ko Оny a východiska agilních mОtod
projektování
P Оd tím, nОž budou principy agilních mОtod a jОjich tОchniky rozОbrпny, jО nutné udělat
historický Оxkurz do minulosti, protožО bОz pochopОní toho, jak a proč to začalo, nОní možné
zkoumat stav a využití těchto mОtod projОktovпní v současnosti.
Dle Rigby (2016b) lzО za začпtОk nОbo první nпmět agilních mОtod považovat prпcО Francise
Bacona, avšak za rozumnější vztažný bod auto i počítají 30. léta minulého století. Walter
ShОwhart, pracující pro BОll Labs, začal tehdy používat cyklus Plan-Do-Study-Act (PDSA),
který jО možné považovat za prototyp pozdějších itОračních – a také agilních – metod.
Od ShОwharta sО tomu p ístupu naučil Edwards DОming, ktОrého později najala Toyota pro
trénink svých managОrů (RIGBY, 2016b). Za nějakou dobu Toyota na zпkladě získaných
zkušОností vyvinО znпmý Toyota Production System, který ovlivnil nejen lean development
(viz 1.2), ale i filozofii agilu.
V 70. a 80. lОtОch začal být hojně používпn waterfall, který v roce 1970 rozvinul Royce (MENS,
2008, s. 1), avšak po časО sО začaly uskutОčňovat kroky k tomu, aby byl proces vývoje
ПlОxibilnější a bližší k zákazníkovi. V rocО 1řŘ5 Tom Glib napsal člпnОk „Evolutionary
Delivery versus the „watОrПall modОl“, vО ktОrém mimo jiného nabízel jiný, ne-waterfallový
způsob dodпvпní produktu rОпlnému koncovému uživatОlovi, a to za použití krátkých intervalů
(ABBAS, 2008, s. 98).
V roce 1986 byl v Harvard Business Review za autorstvím Takeuchi a Nonaka publikován
člпnОk „ThО NОw Product DОvОlopmОnt GamО“ (RIGBY, 2016b). Auto i na zпkladě výzkumu
ve spolОčnostОch jako Canon nebo Honda ukázali, žО práce jО úspěšnější, pokud do ní jsou
zapojОní všichni člОnové týmu, a to od začпtku až do koncО vývoje produktu; to pojmenovali
„rugby p ístup“ kvůli asociacím se stejnojmennou hrou (RIGBY, 2016b). TОnto člпnОk jО často
zmiňovпn vО spojОní sО ScrumОm, protožО jО považovпn za p ОdchůdcО čili za inspiraci Scrumu,
na což poukazujО i sпm JОПП SuthОrland jako jОdОn zО zakladatОlů této agilní metodiky (RIGBY,
2016a).
Rok 1986 byl významným i z druhého důvodu. Barry BoОhm vО své prпci „A Spiral modОl
of soПtwarО dОvОlopmОnt and ОnhancОmОnt“ prОzОntoval modОl tzv. itОrativních mОtod, který
navrhoval používat k idОntiПikaci a snižovпní rizik (AGILE ALLIANCE, 2018). Avšak dп sО
íct, žО iterativní metody byly svým způsobОm používпny už v 50. letech v NASA a IBM
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Federal Systems Divisions; v NASA běžОl v období let 1961–1963 projekt Mercury
na krátkodobých iteracích (ABBAS, 2008, s. 97).
Podobný způsob ízОní projОktů, ktОrý jО blíž k samotným agilním metodám, vyvinul James
Martin v roce 1991 (AGILE ALLIANCE, 2018). Jde o RAD, neboli rapid application
dОvОlopmОnt, a cílОm této mОtody bylo Оliminovat procОs p ípravy k projektu a co nejrychleji
začít pracovat. Byl popsпn i opakovací časový intОrval, což sО podobп konceptu sprintu
v agilním p ístupu. Později sО z RAD vyvinul DSDM – Dynamic Systems Development
Method.
Ve stejném období, v 90. letech minulého století, vznikaly techniky, které jsou dnes spojené
s extrémním programováním (dále také XP), nap . pпrové programovпní nОbo spolОčné
vlastnictví kódu (ale významný člпnОk o použití XP pod vedením Kena Becka na půdě
spolОčnosti ChryslОr byl napsán jen roce 1998). Také byl poprvé popsán koncept stand-up
meetingu. V roce 1993 Jeff Sutherland vyvíjí Scrum, avšak byl to spíš obОcný koncОpt, ktОrý
se až za dva roky začal podobat tomu, co jО dnes známo. PojОm „sprint“ byl p ОdstavОn pouze
v roce 1995 Kenem Schwaberem a později, ve stejný rok, p edstavil Sutherland a Schwaber
Scrum na OOPSLA konferenci, ale ani tohle nebyla konОčnп varianta dnes známé metody.
(AGILE ALLIANCE, 2018)
ParalОlně se ocitnul softwarový vývoj v krizi. P íčina byla v tom, žО tОchnologický vývoj, vývoj
spolОčností sО zrychlil, kvůli čОmuž trvalo dodávání softwaru natolik dlouho (do t í let, ale
mohlo to trvat i déle, bylo to nap . v lОtОctví), žО ho už občas na konci zпkazník ani nОpot Оboval
– trh se znovu změnil a produkt už nОbyl vyhovující (VARHOL, 2015). Klasické mОtody ízОní
projОktů p Оstaly být vhodné a dostačující, kvůli čОmuž začaly být na konci 80. a začпtku ř0. let
postupně implОmОntovпny výšО popsané metody a praktiky.
Dalším významným milníkОm se stal rok 2001. 11. února se v americkém státu Utah setkalo
17 proПОsionпlů považujících se za vývojп О-anarchisty, ktО í se zabývali v průběhu t Оch dnů
procОsОm vývojО soПtwaru sО zпměrОm projОdnat nové a „lОhčí“ mОtody (STOICA, 2016, s. 1).
Později získalo sОtkaní nпzОv „Snowbird meeting“ dlО nпzvu lyža ského st Оdiska, vО kterém
se uskutОčnilo, ale zajímavostí jО, žО to nОbylo první sОtkaní této skupiny – už sО viděli v roce
2000 v Chicago a Anguille (VARHOL, 2015). Extrémní programovпní a Scrum už Оxistovaly
a byly pokládány za „lОhké“ mОtodiky, alО vývojп i s tím spokojení nebyli. Ve výsledku Kent
Beck (zastánce extrémního programování) spolu se svými kolegy, mezi které pat ili i nap . JОПП
Sutherland a Ken Schwaber (zakladatelé metodiky Scrum) nebo Alistair Cockburn (zakladatel
metodiky Crystal), napsal Manifest agilního programování (ang. Manifesto for Agile Software
14

Development). Auto i vysvětlili, žО k napsání tohoto dokumentu je navedla jejich vlastní praxe
p i tvorbě a vývoji soПtwaru, a schválili tyto čty i hodnoty1.
„Jednotlivci a interakce před procesy a nástroji
Fungující software před vyčerpávající dokumentací
Spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě
Reagování na změny před dodržováním plánu“ (BECK et al., 2001).
NпzОv „agilО“ byl p Оvzat z jОdné knihy, ktОrп sО jmОnujО „AgilО CompОtitors and Virtual
Organizations: StratОgiОs Пor Enriching thО CustОmОr“ a ktОrou jeden z p ítomných p Оd
setkáním p ОčОtl (RIGBY, 2016b).
Kromě těchto čty hodnot auto i v průběhu nпslОdujících měsíců definovali 12 principů agilního
vývojО soПtwaru, ktОrými jО doporučovпno ídit se. Podle Manifestu každý projОkt, ktОrý tyto
principy dodržujО, můžО být označОn za agilní (STOICA, 2016, s. 1).
Později byl založОn AgilО AlliancО, nОziskovп organizacО, ktОrá měla za cíl podporovat
a propagovat principy ManiПОstů a agilu vО světě.
Od té doby, co byl Manifest zvО Оjněn na svých wОbových strпnkпch, lidé mohli dokument
„podОpsat“ – ponechat svá jména pod textem Manifestu, a to až do roku 2016. V čОrvОnci 2016
Cunningham, jeden ze sedmnácti autorů a provozovatОl oПiciпlních stránek o Manifestu, tuto
možnost vynОchal, alО stОjně, dlО jОho slov, vícО nОž 20 tisíc lidí to v průběhu 15 lОt podОpsalo.
(NYCE, 2017)
Důvod, proč to Cunningham udělal, bylo, žО sО už dlО jОho nпzoru stal Manifest historií (NYCE,
2017). VýšО popsané události pat í také ze současného hlОdiska už k dějinпm soПtwarového
vývoje. Dnes se agilní metody neustále ší í světОm, avšak vОdlО toho jsou stОjně používпny již
zmíněné watОrПall a lОan. NпslОdující čпst kapitoly uvпdí popis těchto mОtod a jejich srovnání
s agilem.

1.1

Agilní metody versus waterfall

Agile byl vyvinut jako protiklad už výšО zmíněnému waterfallu (jinak „vodopпdový model“,
idší „kaskпdový modОl“), jОž jО klasický sОkvОnční modОl ízОní projОktů. Principy daného
p ístupu bohatě ovlivnily rozvoj agilních metod.

1

Text Manifestu na oficiálních stránkách je k dispozici jak v angličtině, tak i v jiných jazycích, v čОštině také.
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WatОrПall pat í k tzv. tradičním modОlům a jО asi nОjstarší vО své skupině (jak bylo ОčОno d ívО,
tento model byl vyvinut Roycem v roce 1970). Jde o metodu, ktОrп jО vhodnп pro používпní
ve velkých týmech pro rozsáhlé projekty, rovněž pokud jdО o dodržovпní p Оsných tОrmínů
a fixního rozpočtu (MYSLÍN, 2016, s. 24).
Základními komponenty watefallu jsou (MYSLÍN, 2016, s. 25):
•

Požadavky,

•

analýza;

•

návrh;

•

implementace;

•

testování;

•

p Оdпní;

•

provoz.

Každп ПпzО probíhп jОn jОdnou (nОní opakovatОlnп) a mп své po adí v procesu, díky čОmuž vždy
víme, ve které fázi vývoje projektu se nacházíme a co bude následovat dále, čímž jО možné
watОrПall označit za poměrně p ОdvídatОlný a vО svém po пdku jednoduchý model. Kromě toho
do nпslОdující čпsti projОktu vstupujОmО pouzО po ukončОní p Оdchozí. (MYSLÍN, 2016, s. 25)
VýšО popsané body charakterizující vodopádový model jО možné vnímat jako jeho výhody.
K plusům pat í i to, žО „každý člen týmu je specializován v konkrétní činnosti, kterou dokonale
ovládá, případně se v ní dále vzdělává“ (MYSLÍN, 2016, s. 23). Doplňkově jОdnoznačnost
a jОdnoduchost této mОtody mohou být lпkavé, avšak v dnОšní době watОrПallový p ístup
poměrně často už nОstačí.
K nОvýhodпm watОrПallu pat í nпročnost idОntiПikacО a opravy chyb – to nutí vývojп О vrпtit sО
na začпtОk projОktu a p Оpracovпvat ho (MYSLÍN, 2016, s. 26). Komunikace je formální, celý
proces je neustále kontrolován, navíc ve waterfallu sО vyskytujО poměrně vysokп úrovОň
formalizace (což sО promítп i v rozsпhlОjší dokumentaci) a cОlou strukturu lzО označit
za byrokratickou (SERRADOR, 2015, s. 1042). Je nezbytné zminit, žО zпkazník nОní zapojОn
do práce – uvidí už hotový produkt a nОmп šanci v průběhu projОktu nijak ovlivnit jeho vývoj.
Celý model postrádá flexibilitu, která je dnes nezbytná.
MůžО sО zdпt, žО se waterfall v dnОšní době už nОhodí na projОktové ízОní, avšak to nОní pravda.
StпlО jsou typy projОktů, kdО lze waterfall úspěšně uplatnit. Myslín (2016, s. 24) uvпdí,
žО takové projОkty mohou být ty, nad ktОrými pracujО několik týmů zпrovОň, nОbo ktОré nОmají
jОdnotné umístění (jsou geograficky rozdělОné). Z pohledu smlouvy se waterfall bude hodit
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k projОktům typu „ПixОd timО, ПixОd pricО“. Ale pokud natolik striktní podmínky nejsou,
v dnОšní době by mohla spolОčnost zvпžit možnost p Оjit na agile, který má v porovnání
s waterfallem své výhody.
Komunikace se zákazníkem je jedním z pilí ů agilních mОtod. Stoica (2016, s. 1) zdůrazňujО,
žО agilní mОtody byly vytvo Оny jako rОakcО na pot Оby vývojп ů, ktО í sО stпlО častěji sОtkпvali
s rozmanitými požadavky zО strany zпkazníka, což jО problОmatické zvlпdat p i práci dle
waterfallu, který není natolik flexibilní a poskytujО jОn omОzОné možnosti p izpůsobit se
zákazníkovi. Pokud porovnпmО watОrПall a agilО, uvidímО, žО hlavní odlišОní mОzi nimi jО
i v p ístupu kО změnпm: watОrПall dbп na dodržovпní p Оsného schématu a na minimпlní počОt
změn, zatímco ve flexibilních agilních metodách jsou ony naopak vítány. Proces opravy chyb,
kontrola projОktu a požadavků sО dělп pravidОlně, zatímco vО watОrПallu sО to uskutОčňujО až
na konci.
DůlОžitým odlišОním agilu jО i princip samoorganizacО. V týmu, který je základní jednotkou
agilních metod, nedostávají lidé úkoly, alО každý dělп to, co si vybere sám, zatímco v klasickém
modОlu každý konkrétní člověk dostпvп konkrétní úkol. Podobnп úrovОň svobody pat í
i k vedení dokumentace: agile neklade na tuto čпst ízОní projОktů tak vОlký důraz jak to je
ve waterfallu. Avšak to nОznamОnп, žО agilО nОpot ОbujО rozpracovпní dokumОntacО vůbОc. Jde
spíš o minimalizaci a eliminaci nОpot Оbné nОbo zatěžující prпcО.
Jak jО vidět, rozdílů mОzi agilОm a watОrПallОm jО dost. ExistujО i jiný p istup k ízОní projОktů,
se kterým se dá agilní metoda porovnat, a to jО lОan. P ОdОm jО nutné zdůraznit, žО postoj k leanu
nОní jОdnotný: někdo považujО lОan za agilní mОtodiku, někdo ji vnímп jako úplně samostatný
způsob ízОní projОktů; dokonce, jak Stoica (2016. s. 5) cituje Jeffa Sutherlanda, jednoho
z „otcО“ Scrumu, „Agile is only a subset of the LEAN philosophy“. Význam leanu pro rozvoj
agilu jО nОpopiratОlný, kvůli čОmuž jО její stručný p ОhlОd nezbytný pro tuto diplomovou práci.

1.2

Lean

LОan čili Lean Software Development jО mОtodou ízОní, ktОrп jО považovanп za soubor principů
a mОtod, jОnž věnujО svou pozornost idОntiПikaci a nпslОdně Оliminaci činností, které nemají
žпdnou hodnotu p i vytvп Оní produktu nОbo služby (MYSLÍN, 2016, s. 45). Daná metoda byla
zavОdОna japonskou Пirmou Toyota po vпlcО, kdy nОbylo dostatОčné Пinancovпní a prost Оdí sО
nОustпlО měnilo, což pot Оbovalo určitou úrovОň ПlОxibility od Пirmy, a byla ovlivněna ПilozoПií
„muda“, ktОrп prпvě trvп na Оliminaci nОpot Оbných činností (STOICA, 2016, s. 6). Termín
„lОan“ nabídli výzkumnici z MIT, ktО í v 80. – 90. letech tuto metodiku zkoumali (RIGBY,
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2016b). DnОs jО lОan uznпn cОlosvětově a mп cОlou пdu doplnění. Kromě toho jО na leanu
založОna mОtoda Kanban, ktОrп stojí na pomОzí samotného lОanu a agilních mОtod (viz
podkapitolu 2.3.3).
StОjně jako agilО, lОan nОní vhodný pro každý podnik nebo tým. Tato metodika, která byla
vytvo Оna pro tradiční výrobu, můžО najít uplatnění tam, kdО jО zapot Оbí zjОdnodušit procОsy
a zrychlit p Оdпvпní produktu zпkazníkovi.
Co se týká odlišОní lОanu od agilu, Stoica (2016, s. 5) poukazujО na nižší ПlОxibilitu lОanu a jiné
specifické nástroje k ízОní projОktu: lОan používп hypotézy, analýzy, rozhovory se zákazníkem
atd.
Agilní metody se dá porovnat nejen s lОanОm nОbo watОrПallОm. Uvnit samotné agilní skupiny
lzО najít konkrétní mОtodiky (jako výšО zmíněné Scrum nОbo Оxtrémní programovпní), ktОré sО
liší mОzi sОbou a nabízОjí svým uživatОlům odlišné tОchniky a jiné vnímaní procОsu ízení
projОktů. CílОm nпslОdující kapitoly jО p Оdstavit zпkladní agilní tОchniky a procОsy, uvést rolО
a artОПakty a na konci porovnat něktОré vybrané agilní mОtodiky mezi sebou.
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2. Základní principy, struktura a srovnání s jinými
p ístupy a mОtodami
Agilní znamОnп proměnlivý, dynamický, p izpůsobivý; samo to slovo ukazuje, jaké jsou v této
diplomové práci popsané metody. Avšak jО nutné si uvědomovat, žО nОjdО o tvrdý, p Оsný
návod na to, jak změnit systém ízОní projОktů v podniku. Jak zdůraznil Myslín (2016, s. 20),
„Metodika není náboženství, metodika není dogma“23 . Nejde o obyčОjný standardizovaný
modОl, jakým jО nap . ISO. V podstatě jdО o nový způsob života – „být agilní znamená žít agilní
filosofií…<…>…agilně musíte být, agilně musíte myslet, agilně se chovat" (ŠOCHOVÁ, 2014,
s. 13). ZпrovОň Stoica (2016, s. 3) zaznamОnпvп, žО „until now it is still unclear where
philosophy ends and methodology applies or when methodology is applied in the spirit
of philosophy“, a íkп, žО agilО jО spíš ПilozoПiО, zatímco Scrum, XP, Kanban atd. jsou mОtody
(viz podkapitolu 2.3), alespoň z pohledu klasického procesu vývoje softwaru (STOICA, 2016,
s. 8). Jakoukoliv metodiku jО možné označit za nпvod, ktОrý specifikuje činnosti pat ící
do jednotlivých procОsů, a uvпdí, kdo za to, kdy a jakým způsobОm nОsО zodpovědnost. Pojem
„agilО“ nОbo „agilní mОtody“ lzО v takovém kontextu chápat jako souborné označОní
pro podobný typ mОtod, ktОré mají spolОčné rysy a takové definované kategorie jako role,
artefakty atd. (viz podkapitolu 2.2). Neexistuje jedna jediná agilní metoda (i když Scrum,
nОjpopulпrnější agilní mОtoda, jО často synonymickým označОním cОlého agilu), nýbrž několik,
ktОré sО liší nОjОn od takových klasických mОtod ízОní jako waterfall, ale v něčОm i mezi sebou.
Podrobněji o tom budО pojОdnпno dпlО.

2.1

Principy agilních metod

O zпkladních principОch agilu bylo zmíněno už v p Оdchozí kapitolО v pasпži o ManiПОstu
agilního programovпní. Z těch hodnot, o ktОrých psal Kent Beck spolu se svými kolegy,
vyplývп, žО důraz jО kladОn na komunikaci, koncový produkt, minimпlní (podlО možností)
dokumОntaci, spokojОnost zпkazníka a schopnost rychlО rОagovat na změny. P i podrobnější
analýzО jО možné udělat i další zпvěry.
Tým, ve kterém je stanovena aktivní spoluprпcО mОzi jОho člОny, mп p Оdnost dlО Manifestu
p Оd týmОm s lОpšími nástroji, alО s mОnší interakcí; úspěch mnohdy zпlОží na lidském Пaktoru
více nОž na nпstrojích a procОsОch. Avšak to nОznamОnп, žО by první tým měl používat horší
Tučně jО tato věta zvýrazněnп v souladu s originálem.
V této diplomové pracéi tОrmín „mОtody“ jО použivпn jako prОПОrovaný, i když sО docОla často v litОratu О
vyskytujО jako synonym slovo „mОtodiky“, jakО jО to vidět z dané citace.
2

3
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nпstrojО; jdО o to, žО bОz komunikacО v týmu a krОativního p ístupu nelze dosáhnout kvalitních
výslОdků.
Každý potОnciпlní uživatОl (zпkazník) by prОПОroval používat produkt, mít možnost ho zkusit
na vlastní kůži bОz rizika být poh bОn pod nпvalОm dokumОntacО (ať jО tОchnickп či jakпkoliv
jiná), což jО docОla logický a adОkvпtní požadavОk. To samé platí i pro dokumОntaci uvnit
podniku: lidé by jistě prОПОrovali věnovat vícО času samotné práci nОž psaní vОlkého množství
interní dokumentace, ktОrп jО bОzpochyby pot Оbnп (alОspoň pro zachovпní a p Оdпvaní
znalostí), alО v mОnším množství, nОž jО to u klasických mОtod, a kromě toho často navíc není
aktuální. Zkrátka agilО dbп na tom, aby stupОň ПormalizacО a byrokraciО byl nižší, alО zпrovОň
nОvyžadujО úplné odmítnutí dokumОntacО, bОz ktОré sО projОkt nОobОjdО.
Co sО týkп t Оtího bodu: „spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním smlouvy“ (BECK,
2001), zdО jО kladОn důraz na stпlou intОrakci sО zпkazníkОm, a to nОjОn p i tОstovпní produktu
či podОpsпní smlouvy. Stпvп sО, žО (potОnciпlní) kliОnt nОví p Оsně, co by chtěl dostat
od dodavatОlО na konci, což p ОdОm podepsaná smlouva nОvy Оší. Kromě toho v ideálním
p ípadě by bylo dobré získávat feedback na konci každé ПпzО vývojО projОktu – to by usnadnilo
jak průběh prпcО, tak i kvalitu konОčného produktu. Produkt by měl být průběžně dodáván
zákazníkovi, aby on chápal, jak se projekt vyvíjí a jaké změny jО nutné (pot Оbné) provést.
Zпkazník by měl být v podstatě vnímпn jako člОn týmu. Kvůli tomu jО tak důlОžité dОtailně
projОdnat obsah a cíl projОktu p Оd podОpsпním smlouvy. (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 37–38)
PoslОdní zпkladní princip pojОdnпvп o rОagovпní na změny. Agilní mОtody vyžadují, aby p i
vývoji projОktu byl ízОn tým nОjОn plпnОm projОktu (ktОrý by měl být ПlОxibilní), alО i měnicími
sО požadavky zákazníka, které se bezpochyby budou vyskytovat v průběhu práce. Podobný
p ístup mп za cíl zlОpšit kvalitu koncového produktu a dosáhnout vyšší míry spokojenosti
zákazníka (což jО nОjvyšší prioritou agilu) – ale bez porušovпní časových limitů, ktОré mohou
být p ОdОpsпny smlouvou.
Doplňkově zпkladní principy agilu míní, žО spolupracující lidé se budou setkávat každý dОn
(pro výměnu informací a vyhodnocování své práce 4 ) a budou nОjОn dob О motivovaní, alО
i schopní pracovat bОz průběžné kontroly zО strany nad ízОných (klasickп rolО ОditОlО týmu
v agilu neexistuje; podrobněji o rolích v agilu viz 2.2.1), což vyžadujО spОciПickou
zodpovědnost zО strany každého člОna týmu, talent k samoorganizaci a můžО p inпšОt spoustu
problémů pro kvalitní a včasné splnění projОktu. Nicméně podle agilu je nutné dávat určitou
4
Vyhodnocovпní a nпslОdné zlОpšОní prпcО, hlОdпní způsobu zvýšit ОПОktivitu jО důslОdkОm vlivu leanu – viz
podrobněji podkapitolu 1.2.
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míru svobody a důvěry vybraným jОdincům; tohlО jО vliv japonských ko Оnů agilní ПilozoПiО,
která kromě jiného zavádí i tzv. princip kolektivní viny (za chyby zodpovídají všichni člОnové
týmu); avšak daný princip nОní moc používпn v Evropě kvůli odlišnostem mentalit. Čas a praxe
můžО zlОpšit komunikaci a koordinaci týmu a vést k celkovému zlОpšОní prпcО.
Problém lzО očОkпvat i ze strany zákazníka, který nО vždy můžО být p ítomný na setkáních
týmu, což v extrémním p ípadě vyžadujО jmenování plně kompОtОntního zástupce zákazníka.
Podobné platí i pro vyšší vedení podniku – nОní žпdnп garancО, žО top-manažОr nebo Product
Owner (viz 2.2.1) budО mít čas na pravidОlnou komunikaci s týmem.
Pro lОpší pochopОní toho, jak jsou agilní principy uplatněny v praxi, jО nutné udělat p ОhlОd
vnit ní struktury agilních metodik, což jО obsahОm nпslОdující čпsti druhé kapitoly.

2.2

Struktura agilu anОb zпkladní slovník pojmů

Dle Schwabera a Sutherlanda (2017, s. 3), Scrum, z hlediska kterého je zdО všОchno rozebráno,
má takové prvky jako Scrum tým se svými rolemi, artefakty, událostmi a pravidly. Vzhledem
k tomu, žО Пilozofie agilu byla popsána d ívО, bude pozornost v této čпsti diplomové prпci
věnovanп t Оm zbývajícím prvkům.

2.2.1 Role v agilu
V agilu jО důlОžité dпvat pozor na komunikaci a být loajпlním kО změnпm, alО nОjdůlОžitějším
prvkem jsou lidé. Bez silného, motivovaného týmu, bez pochopení toho, jak je nutné
spolupracovat podlО daného p ístupu k ízОní projОktů, nebude výsledek nikdy ani úspěšný, ani
p ijatОlný. Mezitím, ačkoliv sО zdп, žО agilní mОtody jsou vОlicО ПlОxibilní a nОzaujaté, uvnit
daného systému panuje docela p Оsné rozdělОní rolí mОzi člОny týmu (jako Product Owner
a Scrum Master) a na samotný tým jО kladОn vОlký důraz.
ExistujО rozdělОní jОdinců, ktО í jsou jakkoliv s produktem spjati, na tzv. Pigs a Chickens. Toto
pojetí nemá žпdnou nОgativní konotaci. ChickОns jsou lidé, ktО í mají spíš pasivní vztah
k projОktu, což jsou nap . konzultanti nОbo koncový uživatОl. Pigs jО označОním pro
pracovníky, ktО í p ímo pracují nad projОktОm a mají za výslОdný produkt odpovědnost. V této
čпsti diplomové prпcО je pozornost věnovanп zпstupcům poslОdní skupiny. (MYSLÍN, 2016,
s. 57)
Product Owner (dále také PO) jО člověk, ktОrý kontrolujО vývoj práce, definuje vizi produktu,
ale zпrovОň nОní ОditОlem týmu (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 33-34). JОdnп sО o člověka, ktОrý
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zastupujО zпkazníka, p itom to můžО být jak p ímo zaměstnanОc kliОntské Пirmy, tak i najatý
externista, a starп sО o to, aby požadavky a p Оdstavy zпkazníka ohlОdně produktu byly splněny
(MYSLÍN, 2016, s. 61, s. 67). DlО Šochové a KuncО (2014, s. 34): „obvykle se čas Product
Ownera dělí tak, že je 80% času u zákazníka a 20% v týmu“ 5 . Je p ítomОn u něktОrých
mООtingů (viz následující podkapitolu). Mп pravomoc zrušit sprint vО výjimОčných situacích.
Plní následující funkce (MYSLÍN, 2016, s. 64; ŠOCHOVÁ, 2014, s. 33–34):
-

nese primпrní odpovědnost za projОkt a prпci vývojového týmu;

-

stanoví priority u funkcionalit;

-

spravuje product backlog (viz 2.2.3), zabОzpОčujО jeho dostupnost a porozumění obsahu
týmem;

-

zajišťujО komunikaci sО zпkazníkОm.

Product Owner jО občas natolik p ОtížОný, žО nОmůžО nést plnou zodpovědnost za sprпvnost
svých ОšОní a stanovОní prioritních úkolů a pot ОbujО pomoc. Pokud PO nebývá pravidОlně
p ítomОn nap . z důvodu práce v různých zОmích, můžО jmОnovat svým zпstupcОm člověka,
ktОrý mп možnost spolupracovat s týmОm častěji nОž on sпm. Takovп rolО sО nazývп Product
Owner Proxy (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 3ř). PO Proxy není tak často používanп rolО, avšak můžО
sloužit jako doplněk k práci PO. V Оxtrémním p ípadě, pokud Product Owner nezvládá své
povinnosti a PO Proxy nОní p ОdělОn týmu, můžО na sОbО vzít něktОré pravomoci Scrum Master,
i když to není jeho povinnost.
Scrum Master (dále také SM) je pracovník ovládající metodiku Scrum a tím pádem je
zodpovědný za porozumění a aplikaci pravidОl Scrumu. Mп za úkol pomпhat člОnům týmu
s komunikací (nejen mezi sebou, ale i p i jОdnпní s druhými čпstmi podniku), sledovat principy
agilu a pomoci týmu dospět k zпvěrům (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 31). Organizuje a moderuje
jednotlivé meetingy, pomáhá s dokumentací, pop ípadě Оší tОchnické problémy (jako nap .
nefunkčnost intОrnОtového p ipojОní) (MYSLÍN, 2016, s. 74). Avšak zпrovОň nОmusí být
technickým odborníkem ani managerem v tom klasickém pojОtí: „Scrum Master by tým neměl
nijak přímo řídit ani organizovat, ani za tým rozhodovat“ (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 32). SM se
snaží navést tým k tomu, aby našОl ОšОní samostatně. JО možné íct, žО plní roli psychologa.
Nesoudí strany, nezasahuje p ímo do práce nad projektem, ale je vnímavým mОdiпtorОm, což
vyžadujО odolnost vůči strОsu a tvrdé nОrvy, obzvlпšť když mп pracovat vícО nОž s jedním
týmem. Motivuje tým k co nОjlОpším výslОdkům a dozírп, aby nebyl tým zbytОčně vyrušovпn.

5

Tučně jО tato věta zvýrazněnп v souladu s originálem.
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Dohlíží, aby každý v týmu (PO také) plnil svoji práci, zajišťujО pot Оbné věci a mě í proces
vývoje produktu za pomoci nap . burndown diagramu (viz 2.2.3), (MYSLÍN, 2016, s. 73).
DůlОžité jО to, žО Scrum Master a Product Owner nesdílejí stОjné ПunkcО, spíš sО vzпjОmně
doplňují. NОsmí nastat situacО, vО ktОré jОdОn z nich budО vyplňovat práci druhého
(ŠOCHOVÁ, 2014, s. 32).
Klasickп rolО managОra vО Scrumu nОní p Оdpoklпdпna, avšak to nОznamОnп, žО by neexistovala
vůbОc. Jak zdůrazňují Šochovп a KuncО (2014, s. 40), jdО spíš o posouvпní na vyšší úrovОň –
manager ve Scrumu má na starosti strategické rozhodnutí a pomáhá týmu, ale nekontrolujíc
jОho prпci. ZпrovОň můžО nastat situacО, žО sО z klasického managОra stпvп buď Scrum MastОr,
nebo Product Owner.
Scrumový tým (někdy také sОlП-organized tým) se sОstпvп zО spОcialistů, ktО í jsou zodpovědní
za vytvo Оní čпsti projОktů kО konci sprintu (viz následující podkapitolu). Hlavní funkci týmu
tvo í implОmОntacО usОr storiОs (viz 2.2.3). Odlišností takového týmu jО vzпjОmnп důvěra,
podpora, stОjnп vizО produktu a spolОčný cíl (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 35). Navíc by v ideálním
p ípadě měli být člОnové týmu navzпjОm zastupitОlní v tom, co sО týkп obsahu prпcО; nap .,
tОstОr můžО programovat.
Jak už bylo zmíněné výš, tým jО samoorganizovaný, vyrovnaný, motivovaný a p Оsně ví (nО bez
pomoci PO a SM), co dělat. Tým jО cОlostní, což znamená v daném p ípadě, žО podtýmy nОjsou
vytvo Оny (to sО často stпvп běhОm prпcО podlО klasických mОtod ízОní projОktů); v podstatě
jdО o to, žО každý člОn týmu plní stОjnou Пunkci, což jО vОlmi důlОžité p i dodržovпní metodiky
Scrum (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 35). To samé platí i pro zodpovědnost – občas jО používán d íve
zmíněný princip kolektivní viny, alО dost dob О to nОПungujО. StОjnп dvojicО autorů v souvislosti
s tím, co sО týkп zodpovědnosti, varujО: „Pozor, nezaměňovat s anarchií, i v self-organized
týmech vždy platí, že změnit lze pouze něco = existují hranice a procesy, které ani tento tým
nemůže změnit“ (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 2Ř).
Velikost týmu jО stanovОnп podlО množství prпcО a toho, nakolik rozsпhlé znalosti jsou
pot Оbné. VícО nОž nap . dОvět lidí můžО být problémОm, protožО začnО vyplňovпní stОjné práce
nОbo rozptyl na nОpot Оbné činnosti. Také by bylo dobré, kdyby všichni člОnové týmu sОděli
v jedné místnosti.
Myslín vyjad ujО myšlОnku (2016, s. 7ř), žО by bylo vhodné sОstavit tým jak z juniorů, tak
i ze sОniorů, protožО zaprvé nО každý úkol pot Оbuje dlouholeté zkušОnosti, zadruhé takovým
způsobОm budou p ipravОni noví pracovníci pro další úkoly a profesionální rozvoj.
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2.2.2 Události v agilu: sprint a meetingy
V týmech, které pracují podle agilu, je práce rozdělОna na jОdnotlivé časové úsОky, ktОré jsou
navíc doplněné o spОciПické udпlosti nezbytné pro organizaci a využití času daného na projekt.
Sprint neboli time boxing je časově sО opakující omОzОnп jОdnotka prпcО. ObyčОjně mп Пixní
p ОdОm stanovОnou délku; typicky jeden až čty i týdny, obyčОjně dva až t i (ŠOCHOVÁ, 2014,
s. 44). JОdnou za rok můžО být tato délka změněnп. KО konci každého sprintu by měl být pro
zпkazníka p ipravОn určitý kus práce, a to rОпlně Пungující čпst programu. Samotný zákazník
by tím pпdОm měl možnost soПtwarО otОstovat a nпslОdně íct, zda je nutné něco měnit nebo ne.
V průběhu jОdnoho sprintu pracuje tým se sprint backlogem (viz 2.2.3), odkud každý jОdnotlivý
člОn týmu p Оbírп a plní úkoly. Každý z těchto úkolů mп od Pruduct OwnОra p ОdОm
definovanou prioritu.
Pokud není p ОdОm stanovený úkol běhОm daného sprintu splněn, jО zpravidla buď p Оmístěn
na konec celého projektu, nebo jО úplně odstraněn ze sprintu. Zde je nutné zminit, žО podlО
agilu jО nutné dělat co nОjvíc prпcО za co nОjméně času. NОní vyloučОno, žО něktОré činnosti,
které se zdají být užitОčné, nОjsou pot Оbné vůbОc a mohou být z projОktů vynechané (ale
podobný p ístup k projОktu by měl být vnímán s určitou skepsí).
Podle agilu nОní žпdoucí měnit délku sprintu, nap . dodпvat jОdОn či dva dny do sprintu – tím
pпdОm jО porušОn průběh projОktu z pohledu filozofie agilu. Šochovп a KuncО dodпvají (2014,
s. 44), žО nikdo nОmп pravomoc měnit obsah sprintu, ani Product OwnОr, v jeho průběhu.
Nezbytným pojmem je daily stand-up (daily meeting, scrum meeting). Jedním z hlavních
bodů agilu jО spoluprпcО, a prпvě k tomu slouží dané sОtkпvпní týmu. UskutОčňujО sО
každodОnně rпno vО stОjnou dobu a vО stОjném místě, trvп maximпlně patnáct minut a probíhá
ve stojО, což jО idОпlní p ípad. CílОm jО zlОpšОní komunikace a identifikace problémů, pokud
nějaké jsou (MYSLÍN, 2016, s. 112). Každý člОn týmu 6 informuje ostatní, co udělal včОra
a co budО dělat dnОs (alО samotné ОšОní zde není projОdnпvпno). NОjvětší význam má daily
stand-up, pokud člОnové týmu pracují na stejných věcОch, alО častěji to bývп jinak.
O věcОch, jako jsou délka sprintu a jiné důlОžité aspekty pro projekt, se diskutuje
na plánovacím meetingu. Tým se seznamuje, plánuje se product backlog a diskutuje se
ohlОdně cОlého projОktu. OdhadujО sО nпročnost a cОna, stanoví sО akcОptační kritéria a priority
(za to zodpovídп Product OwnОr), diskutujО sО o komunikačních kanпlОch a Оší sО jiné

6

Product Owner se daily stand-upu nОzúčastní nebo je tam pouze jako pozorovatel (MYSLÍN, 2016, s. 113).
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organizační zпlОžitosti. Pokud jО to zapot Оbí, můžО být později proveden tzv. Backlog
Refinement Meeting, na kterém product backlog nabývá finální podoby s pomocí Product
OwnОra, ktОrý up ОsňujО požadavky zпkazníka (MYSLÍN, 2016, s. 104).
DlО agilní mОtodiky by nОměl plпnovací mООting trvat délО nОž 4 hodiny, avšak pokud jdО
o měsíční sprint, čas můžО být prodloužОn až do osmi hodin, ale v podobném p ípadě je více
žпdoucí provedení groomingu. Grooming (Backlog Grooming) je typem meetingu, který
p Оdchпzí plпnovacímu mООtingu, pokud jdО o vОlký tým nОbo větší množství úkolů. Оší sО
ocОnění (stпvп sО, žО sО mění priority, což ovlivňujО cОnu), Product Owner odpovídá na dotazy
týmu. Výstupem je podklad pro plánovací meeting. (ŠOCHOVÁ, 2014, s. Ř3)
Už po groomingu a plпnovacím mООtingu, ktОrý určujО průběh cОlého projОktu, lzО mluvit
o jОdnotlivých sprintОch. Každému z nich p Оdchпzí Sprint Planning Meeting, ktОrý můžО
trvat kolem dvou hodin. UrčujО sО, co budО implОmОntovпno, cíle daného sprintu7, identifikují
sО činnosti, ktОré by měly být provОdОné. PO dělп sprint backlog8 a akcОptační kritéria kО každé
user story (viz 2.2.3), paralОlně vysvětlujО kontОxt a obsah sprintu. DпlО nпslОdujО diskusО,
moderována SM, běhОm ktОré PO odpovídп dotazům ze strany týmu. (MYSLÍN, 2016, s. 108–
109).
Na konci každého sprintu sО konп review (jinak Sprint Review Meeting), což jО prezentace
výslОdků pro zákazníka (MYSLÍN, 2016, s. 115). PrОzОntacО nОní udělanп pomocí slajdů nОbo
jiným podobným způsobОm – pouzО naživo; důlОžité jО, jak reálná aplikace vypadá
ve skutečnosti. UkazujО sО pouzО tОn kousОk projОktu, ktОrý jО dokončОn (nОní vyloučОno,
žО si to zпkazník budО chtít vyzkoušОt), což jsou v podstatě usОr storiОs sО splněnými
akcОptačními kritérii (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 82). IdОпlní by bylo získat mínění nОjОn zпkazníka,
ale i konОčného uživatОlО – to by pomohlo udělat kvalitu produktu jОště vyšší.
MůžО nastat situacО, žО se zákazník bude domnívat, žО už mu stačí tahlО ta podoba, a další sprint
nebude proplácet (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 3Ř). K tomu pat í tzv. agilní smlouva (effort-based
spoluprпcО), kdy zпkazník platí jОn za jОdОn sprint a pak Оší, jОstli bude jОště jeden zapot Оbí
(ŠOCHOVÁ, 2014, s. 117).
Dělají sО p ipomínky, ktОré jsou později vkládány do product backlogu 9 . PodlО pot Оby jО
upraven datum odevzdání projektu (alО to sО nОdělп po prvním sprintu, spíš po uběhnutí

NОní žпdoucí, aby sО cílО měnily v průběhu sprintu – to narušujО procОs splnění úkolů a práci týmu.
Později za to, jak sО pracujО s backlogem, zodpovídá Scrum Master. Pokud proces nejde podle plánu, je
vyžadovпna spoluprпcО s Product Ownerem.
9
Podrobněji o tomto pojmu viz následující podkapitolu 2.2.3.
7

8
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poloviny sprintů, pokud nebude produkt zjОvně včas odОvzdпn). DiskutujО sО nad dalším
postupОm (jaké úkoly sО budou Оšit běhОm dalšího sprintu – podklady pro následující plánovací
meeting), existujícími technickými problémy, co se nestihlo, co proběhlo dob О. CОlkově můžО
dané setkaní trvat čty i hodiny.
Potom sО uskutОční Sprint Retrospective Meeting, zkratka retrospektiva. Shrnuje se,
co proběhlo dob О či špatně; dbá se na to, co by mohlo být zrušОno nОbo zlОpšОno 10
(ŠOCHOVÁ, 2014, s. 2Ř). Organizuje a moderuje to Scrum Master. Dokud se technická stránka
projОktu Оší spíš na rОviОw mООtingu, jsou zde projednávány procesy, vztahy a nástroje;
důlОžité jО, aby sО všichni člОnové týmu vyjпd ili a bylo p ijaté zпvěrОčné rozhodnutí
(MYSLÍN, 2016, s. 117).
Posledním setkáním je konečný meeting. P Оdпvп sО dokumОntacО zпkazníkovi a domlouvá se
pop ípadě na zпruční lhůtě (MYSLÍN, 2016, s. 119). Počítп sО s tím, žО produkt byl otОstovпn
a p ijat zпkazníkОm vО své Пinпlní podobě.

2.2.3 Nástroje agilu: artОПakty a mě Оní
Agilní metody používají speciální nástroje, mezi které pat í product backlog, sprint a release
backlog, různé aplikacО. To všОchno projОktový tým v čОlО s Product Ownerem a Scrum
MastОrОm pot ОbujО, aby dodal koncový produkt, což sО stanО poté, jakmile budou splněny
požadavky zпkazníka, a k tomu nОzbytně pat í pojОm „usОr storiОs“.
User story nОboli uživatОlský p íběh jО scénп , popis toho, co sО očОkпvп od systému, žО budО
splňovat (MYSLÍN, 2016, s. ŘŘ). NОjdО o to, jakým způsobОm to budО provпděno –
za to zodpovídají vývojп i z týmu. Pro zпkazníka, ktОrý často mluví jiným jazykОm, je
důlОžitější výsledek, p íliš ho nezajímá technická stránka. Pro vzájemné pochopení jsou
používané prпvě user story – krпtké jОdnoznačné věty, kdО uživatОl v jakési roli (nap .
administrátor) uvádí, co chcО získat a za pomoci jaké činnosti (MYSLÍN, 2016, s. 88). User
stories jsou založОné na p Оdstavě zпkazníka a mají jednotnou podobu, avšak nОjsou nijak
p Оsně Пormalizovпny. Nap . user story můžО vypadat takto: „Jako uživatel chci, abych mohl
vyhledávat ostatní uživatele podle jména a příjmení“ (MYSLÍN, 2016, s. Řř). DОПinují se role
(uživatОl), cíl nebo specifikace celého user story („vyhlОdпvat ostatní uživatОlО“); pop ípadě
užitОk (abych měl něco na konci), alО poslОdní čпst nОní povinnп (MYSLÍN, 2016, s. 89).
DůlОžité jО sОstavit usОr storiОs pro všОchny možné rolО a p Оdvídat různé scénп О. Šochovп
a KuncО doporučují (2014, s. 63) mít minimпlně pět až deset user stories na sprint a aby nОjvětší
10

Tuto snahu ovlivnil lean – viz 1.2.
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usОr story nОzabrala víc nОž polovinu onoho sprintu (dodržОní granularity). IdОпlně by měl člОn
týmu pracovat jen nad jednou úlohou.
Na sprint planning mООtingu jsou pro každý usОr story p ipravОnп Product OwnОrОm akcОptační
kritéria. JdО o procОs ově ovпní, tОstovпní, žО na zпkladě určité opОracО dostanОmО p ОdОm
definovaný výstup. Pokud jsou všОchny podmínky – tato kritéria – splněny, user story byla
vyplněna úspěšně a jО považovпna za dokončОnou. (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 27)
DOD (definition of done) čili done kritéria – požadavky na úkol, ktОrý mп být považovпn
za splněný; liší sО od akcОptačních kritérií tím, žО jsou globпlnější a platí pro cОlý projОkt.
P íkladОm můžО sloužit bod „úspěšné otОstovпní (manuпlní)“ nОbo „dokumОntacО kО každé
Пunkcionalitě“ (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 53). JО klíčovým aspОktОm Scrumu z hlОdiska zajištění
kvality výstupů. DOD jО stОjný pro všОchny úkoly. PO by měl dodržovat co nОjvyšší standard
DOD, alО občas nastává problém ve srozumitelnosti (nap . PO nОchпpО všОchny požadavky
z pohledu potenciálního uživatОlО, pouzО jО kontrolujО). Finální akceptaci potom dělп zákazník,
samotné DOD nОmůžО být vnímпno podobným způsobОm.
Product backlog je soubor úkolů čili sОznam usОr storiОs, které je nutné v průběhu projОktu
do systému implementovat (MYSLÍN, 2016, s. 97–98). Prvotní odpovědnost za sОstavОní
daného dokumentu nese PO; v průběhu rozvojО projОktu sО položky mohou měnit podle obsahu
nebo dle priority (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 27). Avšak Product OwnОr nОmusí všОchno dělat sпm
– p i zkoumaní prost Оdí mu mohou pomпhat konzultanti z takových oddělОní, jako nap .
marketing. NОjčastěji mп podobu sОznamu nОbo tabulky, kdО jО možné nalézt usОr storiОs
s p i azОnými prioritami a stavОm. Položka můžО mít jОdОn z těchto stavů: novп,
rozpracovaná/in progress (někdo na tom začal pracovat), zablokovanп (p ОrušОnп kvůli
nějakému zпvaznému důvodu) nОbo dokončОnп/donО (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 55). Jestli se úkol
nachází ve stadiu rozpracovaní, PO ho můžО nОchat na další sprint.
Čím vyšší prioritu mп položka, tím vícО jО rozpracovanп a jО vnímпna jako podklad pro backlog
sprintu, kvůli čОmuž jО důlОžité důkladné rozpracovпní vyskytujících se položОk sО zamě Оním
na budoucnost (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 46). Položka s nižší prioritou nОní natolik podrobnп a čОkп
na další analýzu.
Sprint backlog sО zamě ujО na aktuпlní sprint; položky sО p ОvОzmou z product backlogu (kde
budou potom vymazané), ale pokud se jОjí vyplnění nestíhá, tak položka (úkol) budО s nОjvětší
pravděpodobností vrácená zpátky (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 45). Na rozdíl od product backlogu
sprint backlog v průběhu sprintu nОní možné měnit. Obsah sprint backlogu se plánuje na sprint
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meetingu (viz 2.2.2) s takovým zпměrОm, aby p idané user stories do tohoto backlogu byly
logické, souvislé mОzi sОbou, aby na konci sprintu byl dosažОn p ОdОm stanovОný cíl.
VšОchno jО napsпno tak, aby každý člОn týmu viděl stav sprintu. Jako nástroj pro tento cíl je
možné použit spОciпlní soПtwarО, nap . sО kupujО Assembla, Jira Agile, Confluence nebo
i Stash; z open source je znám Openproject. Stoica (2016, s. 4) dodává k tomuto výčtu
MS Project, Sprintometr, IBM Rational nebo HP Agile Manager. Vhodným způsobОm
vizualizace je metoda Kanban (viz 2.3.3). NОjjОdnodušší způsob práce s backlogОm jО obyčОjnп
tabule v místnosti, kde tým pracuje.
MОzi nпstrojО agilu pat í i způsoby mě Оní úspěšnosti projОktu. Za to odpovídп Scrum MastОr,
ktОrý dohlíží, zda tým stihnО zpracovat všОchny úkoly v průběhu sprintu a jakп jО vОlocity
(rychlost týmu). NОjčastěji jО k tomu používпn už d ívО zmíněný burndown chart (také
burndown diagram11). Ten ukazujО, kolik úkolů z těch, co jsou propsané v product backlogu,
zbývá, což můžО hodně pomoci Product OwnОru p i slОdovпní týmové prпcО (MYSLÍN, 2016,
s. 122). Tento chart doplňkově dОmonstrujО, v jaké Ппzi sprintu sО nachпzímО a jОstli to stíháme.
Pro každý nový sprint sО vytvo í nový chart, který jО pro lОpší viditОlnost vhodné kreslit
na tabuli p ímo v té místnosti, kdО tým pracujО, protožО tohlО jО ten p ОhlОdnější nпstroj
(ŠOCHOVÁ, 2014, s. 45). Jako výhody burndown chartu Myslín (2016, s. 126) uvádí
jОdnoduchost a p ímý údaj, jako nОvýhody – to, žО úkoly mohou mít odlišnou nпročnost a tím
bude diagram zkreslen.
Na zпkladě několika burndown diagramů lzО vypočítat výšО zmíněnou velocity, což jО ukazatОl
st Оdní týmové rychlosti (kolik úkolů jО schopОn za sprint udělat). Mě í sО v bodech. „Slouží
k lepšímu odhadu práce pro příští Sprinty a je též ukazatelem efektivity týmu“ (ŠOCHOVÁ,
2014, s. 28).
ObjОm prпcО jО možné mě it v tzv. člověkohodinпch (man/hours)/člověkodnОch (man/days),
nebo za pomoci metody s názvem planning poker. DlО Šochové a KuncО (2014, s. 27):
„obvykle se hraje ve formě herních karet s tzv. Fibonacciho řadou pro určení velikosti
(komplexnosti) User Story“. Pojetí komplexnosti nezahrnuje jen nпročnost zpracování,
ale i tОstovaní a pat ičnou dokumОntaci (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 5Ř). JdО o stupnici „0, ½, 1, 3, 5,
8, 13, 20, 40, 100, ?, nekonečno a kartu s kafem“ (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 61). NОkonОčno ukazuje
na vysokou komplexnost, „?“ je pro nejistotu a nutnost zjistit víc a kafe je němп žпdost
o p Оstпvku. Každý člОn týmu po výběru jОdné karty vysvětlujО ostatním v čОlО sО Scrum
ObvyklО sО tОnto tОrmín nОp Оklпdп do čОštiny a používп sО v originпlním znění, avšak dп sО p Оložit jako
„graП spalovпní (prпcО)“

11
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MastОrОm, proč zvolil prпvě ji. Planning poker pomáhá zlОpšit jak komunikaci, získat mínění
každého člОnu týmu, tak i odhadnout p ibližnou nпročnost prací, což by mělo ušОt it čas
a peníze v budoucnu.
Planning poker je technikou pat ící kО Scrumu, stОjně jako většina v této čпsti diplomové prпcО
popsaných artОПaktů a událostí, ale to neznamená, žО sО agilО omОzujО pouzО na tuto mОtodiku.
NпslОdující čпst kapitoly mп za cíl ukпzat, jaké další agilní mОtodiky Оxistují a co jО jОjich
podstatou.

2.3

P íklady agilních metod

Stává sО, žО sО pod pojmОm „agilní mОtodika“ míní pouzО výšО zmíněný Scrum, který je asi
nОjpoužívanějším mОzi jinými svého druhu, avšak to nОznamОnп, žО jО možné opomОnout i jiné
metody. Do agilních metod lze nap . za adit také extrémní programování (XP), feature-driven
development (FDD), Crystal Clear, Kanban a takové „kompromisní“ hybridy, jako Scrumban
nebo Scrum/XP (STOICA, 2016, s. 4). V této podkapitolО jО uvОdОn stručný p ОhlОd t Оch
vybraných agilních metodik: Scrumu, extrémního programování a Kanbanu.

2.3.1 Scrum
Metodika, kterou vyvíjel Jeff Sutherland spolu s Kenem Schwaberem v 90 letech a která byla
publikovпna vО své Пinпlní podobě v roce 1995. Ovládá dnes více nОž 50 % trhu, zatímco nap .
Kanban má 5 % (VersionOne, 2017).
Dle výšО zmíněných autorů je Scrum „lightweight, simple to understand, difficult to master“
(SCHWABER, 2017, s. 3). Navíc zdůrazňují, žО „Scrum is not a process, technique,
or definitive method. Rather, it is a framework within which you can employ various processes
and techniques.“ (SCHWABER, 2017, s. 3).
Obecná struktura dané metodiky již byla v práci popsána. Pouze stojí za zmínku žО dle
Schwabera a Sutherlanda (2017, s. 4–5) stojí Scrum na t Оch pilí ích: „transparency, inspection,
and adaptation“.
Transparentnost znamОnп, žО cíl jО jasně dОПinovпn a všichni ho chпpou stОjným způsobОm.
Lidé rozumí, co a proč dělají, používají spolОčné normy a jednotnou terminologii.
Kontrola (inspekce) výkonu práce (čili jОjí pokrok) a artОПaktů jО o Оliminaci odchylОk
i minimalizaci chyb. Problémem se můžО stпt dosažОní rozumného kompromisu mezi tvrdou
kontrolou, ktОrп jО p íznačnп spíš pro klasické mОtody typu watОПall, a úplnou absОnci rОvizО.
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PodlО agilu by měl být tým schopОn pracovat samostatně, alО na začпtku jО nezbytné provпdět
inspОkci. Tím pпdОm nОjlОpším ОšОním jО koučovпní, ktОré ОliminujО pocit, žО jsou totпlně
hlídání a kontrolovaní. Scrum dbá na to, aby byl kompromis dodržОn.
Adaptace je následkem inspekcО. Pokud bylo zjištěno, žО odchylka proběhla a produkt můžО
nevyhovovat zákazníkovi, proces je nutné upravit, aby se situace nezopakovala. K tomu slouží
události, popsané v 2.2.2.

2.3.2 Kanban
Šochovп a KuncО (2014, s. 27) charaktОrizují Kanban jako mОtodiku „na pomezí Agile a Lean
fungující na principech vizualizace procesu, omezení rozpracované práce a minimalizace času
potřebného na dokončení jednotlivých celků“. NěktО í sО domnívají, žО tohlО jО spíš způsob
organizacО prпcО nОž zvlпštní mОtodika. Stoica (2016, s. 6) podtrhujО, žО Kanban je více
praktický nОž Scrum a mп tОchnický, průmyslový charaktОr, což vysvětlujО vlivОm lОanu
a produkčním systémОm Toyoty (TPS – Toyota Production System). Jak bylo výšО uvedeno,
Kanban jО hlavně o vizualizaci procОsů, na to sО používají barОvné štítky (nОjjОdnodušší
varianta) nebo i speciální software. Také jdО o zlОpšОní komunikacО, monitorovпní toho, jak
jsou vyplňovпny úkoly, a optimalizaci celého procesu – dělat jОn to, co jО tОď pot Оbné,
a začínat nový úkol až po skončОní p Оdchozího (STOICA, 2016, s. 6; ŠOCHOVÁ, 2014,
s. 105).
Scrumban, zmíněný v podkapitole 2.3, je hybridním spojením této metodiky a Scrumu.
Dle výzkumu VersionOne (2017) je Scrumban používпn u Ř % dotazovaných.

2.3.3 Extrémní programování (XP)
Název této metodiky je takový, protožО „dovádí do extrému mnohé principy známé z jiných
metodik“ (MYSLÍN, 2016, s. 41). Pokud jО, nap . vО Scrumu, sprintu věnovпno několik týdnů,
v extrémním programování jde pouze o pár dní (nebo i o jeden den), p ičОmž p Оsčasy nОjsou
vítány. Testování také nОprobíhп jОdnou za nějaké období, alО po пd, p ičОmž čím d íve proces
začnО, tím lépe; tato praktika je spojená s test-driven development, jinak TDD (ŠOCHOVÁ,
2014, s. 27). Zvlпštní technikou XP jО „parní programovпní“, kdy dva programпto i pracují
spolu u jОdnoho počítačО. JОdОn píšО kód, druhý procОs slОdujО, pop ípadě komОntujО
a upravuje. K jiným vlastnostem XP lze za adit nap . standardizacО (aby každý mohl pochopit,
co napsal kolОga) a spolОčné vlastnictví (kód můžО upravovat kdokoliv z týmu); jinak praktik
v extrémním programování je mnohem víc. Co se týkп změn, mohou být implОmОntovпny
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několikrпt dОnně, a to jО možnп „nОjОxtrémnější“ bod celé metodiky. Myslín uvádí (2016, s. 42),
žО k zпkladním hodnotпm Оxtrémního programovпní pat í komunikacО, jОdnoduchost, zpětnп
vazba a odvaha. Komunikace v XP jО takovп, žО u procОsu vývojО jО nОustпlО p ítomОn
i zákazník a člОnové týmu mají po пd komunikovat nejen mezi sebou, ale i s ním pro zajištění
lОpšího výslОdku. Jednoduchostí jО myšlОno, žО se v průběhu prací nad projОktОm dělп pouzО
to, co je opravdu zapot Оbí. Zpětnп vazba o tom íkп, žО sО kód nОp Оtržitě tОstujО, aby změny
bylo možné udělat ihnОd. PoslОdní bod, odvaha, znamОnп, žО p i takových pracovních
podmínkách je nezbytné mít kurпž pro rychlé rozhodovпní (zdО nikdo čОkat nОmůžО) nОbo
pro vymazání půlky kódu, s kterým bylo odvedeno mnoho práce (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 102).
Techniky extrémního programování jsou populární p i prпci s jakoukoliv agilní metodikou.
Nap . dle výzkumu VersionOne (2017, s. 11) se výšО zmíněnп standardizacО používп u 74 %
rОspondОntů, zatímco test-drivОn dОvОlopmОnt používп 40 %, párové programovaní – 32 %.
Vedle toho vyvstává otázka, jak a kde je vhodné XP nebo obОcně agilní mОtody používat a proč
je tomu dnes nutné věnovat pozornost.

2.4

Význam agilních mОtod a jОjich využití

V současné době, kdy sО tОchnologiО mění jОště rychlОji, nОž tomu bylo v 80. nebo 90. letech,
je schopnost být ПlОxibilním a „agilním“, bОz vОlkých problémů zvlпdat změny, cenná jako
nikdy p Оdtím. FlОxibility a změny jsou v dnОšní době ostrou a aktuпlní problОmatikou. InovacО
i trendy hýbají světОm, to má bОzpodmínОčně vliv jak na zпkazníka a jОho požadavky či vidění
produktu, tak i na naši konkurОncОschopnost – podniky se po пd potýkají s tlakОm zОvnějšku
a musОjí rОagovat na to, jak sО mění podmínky vОdОní businОssu. Tak sО stalo, žО sО rychle
měnící svět kolОm nпs i nОustпlý tОchnologický pokrok ovlivňujО i nпš pracovní postup, ať už
je to žпdoucí nОbo nО. Tím pпdОm jО vyžadovпno měnit sО a umět sО p izpůsobit každé nové
výzvě nОbo změně. Jsou to vlastnosti, ktОré jsou dnes nОzbytné pro p Оžití podniku na trhu.
Tím pádem tato skupina metodik nabývá obrovského významu nejen pro vývoj softwaru, ale
i pro jakékoliv business procesy.
Agilní metody jsou nОjОn o ПlОxibilitě a změnпch. Jsou i o inovacích. Rychlý vývoj současných
technologií a měnící sО životní prost Оdí vyžadují zcОla nový p ístup jak k vývoji softwaru, tak
i k jakýmkoliv jiným opОracím ohlОdně výroby služОb a produktů. Tato skutОčnost a nОustпlý
pokrok nutí spolОčnosti zavпdět inovační tОchnologii co nejrychleji – pro dodržovпní vysoké
úrovně konkurenceschopnosti, a prпvě agilní mОtody jsou v tom velice nápomocné. O tom
zmiňují Rigby, SuthОrland a TakОuchi (2016a), věnuje se tomu Sutherland i s Kenem
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Schwaberem ve svém tzv. Průvodce Scrumem: Pravidla hry12, jenž jО zпkladní p íručkou pro
ty, ktО í mají o Scrum zпjОm. VО svém Průvodci ScrumОm SchwabОr a SuthОland (2017) kromě
jiného rozepisují, k čОmu můžО být Scrum používпn. JdО nОjОn o výzkum trhu, vývoj
a zdokonalОní produktu, alО i nap . o updatО produktu několikrпt za dОn nОbo o vývoj a podporu
cloudových technologií (SCHWABER, 2017, s. 4). Vzhledem k tomu, žО poslОdní roky prпvě
cloud computing nОbo IntОrnОt oП Things (IoT) pat í k tОchnologickým trОndům, Scrum zjОvně
můžО pomoci Пirmпm být nОjОn „trОndovými“ v tom, co se týkп používпní agilu, alО také
pomůžО rozší it své možnosti v oblasti cloudových technologií.
Na jiné bОnОПity poukazují i Rigby, SuthОrland a TakОuchi (2016a). Uvпdí dlouhý výčОt p ínosů
agilních mОtod, mОzi ktОré pat í spokojОnost pracovníků a jОjich výkon, rozší Оní zkušОností
mОzi těmito lidmi v rпmcích týmu a prohloubОní jОjich vzпjОmné důvěry a respektu. Agile
pomпhп minimalizovat plýtvпní, ktОré můžО vzniknout nap . kvůli opakovacímu plánování,
p ОbytОčné dokumОntaci nОbo závadám zboží. ProtožО jsou zпkazníkovy priority na prvním
místě, probíhп nОustпlО adaptacО, zlОpšujО sО komunikacО sО zпkazníkОm, a tím sО zvyšujО jОho
následná spokojenost, zrychluje se proces dodávání produktu na trh a eliminují se rizika s tím
spojené. Agilní p ístup můžО vychovat managОry, ktО í budou v budoucnu sami ПlОxibilnější,
budou mít blíž zákazníkovi, a to jsou rysy, kterých je dnes nedostatek. NakonОc, kvůli změně
paradigmatu ízОní projОktů, sО mění i role projektového managera, který se můžО víc věnovat
samotné spolОčnosti, jОjí stratОgii a vizi. (RIGBY, 2016a)
StОjní auto i poukazují nОjОn na výhody agilních mОtod, alО i na to, kdО mohou být používпny.
P íkladОm, žО sО agilní mОtody ší í světОm a nap íč odvětvími, můžО být to, žО jО lzО využít
nОjОn pro vývoj soПtwaru, sО ktОrým p ОdОvším jО agilО spojОn, jak uvádí auto i National Public
Radio, Saab, General Electric, ale dokonce i pro vina ství Mission BОll, ktОré „uses them
for everything from wine production to warehousing to running its senior leadership group“
(RIGBY, 2016a). Z pohlОdu autorů (RIGBY, 2016a) mohou agilní metody nОjОn zrychlit růst
zisku, ale také vytvп í novou gОnОraci managОrů, ktО í budou mít dovОdnosti na vysoké úrovni.
Navíc agile otevírá nové perspektivy pro taková oddělОní jako marketing (lépe lze íct –
individuální práce s každým kliОntОm), human rОsourcОs (pracovníci, ktО í mají motavaci),
poradОnství nОbo ízОní dodпvОk (RIGBY, 2016a). Agilní mОtody jО možné používat i mimo
soПtwarový vývoj nОbo IT oddělОní.

12
V této diplomové prпci jО citovпna poslОdní vОrzО PrůvodcО (z listopadu 2017), avšak p Оklad do čОštiny nОní
k dispozici, proto jО používпna originпlní anglickп vОrzО.
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Podobně sО vyjad ují i KОn SchwabОr a JОПП SuthОrland; píšou, žО sО dп implОmОntovat Scrum
v různých oblastОch, a to nap . „schools, government, marketing, managing the operation
of organizations“ (SCHWABER, 2017, s. 4). ZпrovОň auto i (SCHWABER, 2017, s. 4) mluví
o tom, žО sО tuto mОtodiku dп využívat každodОnně k ízОní skoro čОhokoliv.
Šochovп a KuncО ihnОd na začпtku své knihy „Agilní mОtody ízОní projОktů“ (2016) poukazují
na to, žО tyto mОtody jsou používпny takovými spolОčnostmi, jako SalОsПorcО a GooglО, a jako
p íklad podniků, kdО by sО dalo agilО uplatnit, uvпdí dlouhý výčОt: „…najdete
je na univerzitách, v telekomunikacích, v bankách a pojišťovnách, v armádě, aerolinkách,
automobilovém průmyslu, medicinských firmách a samozřejmě i v mnoha malých či středních
firmách“ (ŠOCHOVÁ, 2014, s. ř). Tak to mají Spotify a Twitter a experimentoval s tím
Walmart. Jako i p Оdchozí auto i podtrhují, žО agilní mОtody mohou být používпny kdekoliv,
kdО jО nutné klast důraz na ПlОxibilitu a změny.
Z výšО uvОdОných bodů k významu a z popisu toho, kdО jО možné agilní mОtody využít, je
patrně vidět, žО p i vhodném nasazení a úspěšné implОmОntaci mají spoustu výhod a p inОsou
spolОčnosti vОlký počОt bОnОПitů a zvýší jОjí konkurОncОschopnost. Avšak podobné změny
ve Пirmě vyžadují zvýšОnou opatrnost a pochopОní, proč sО to dělп a co tím firma chce získat.
Jinak se vedení firmy můžО sОtkat s problémy, ktОré jОn zhorší stпvající situaci. O tom krátce
pojОdnпvп další čпst kapitoly.

2.4.1 Problematika implementace agilních metod
JО nutné zdůraznit, žО nО každý projОkt jО vhodný na to, aby na něm byl použit agilní p ístup –
někdy jО lépО dпt p Оdnost watОrПallu. Rigby, Sutherland a Takeuchi (2016a) se domnívají,
žО implОmОntacО agilních mОtodik můžО být poněkud problОmatickп v takových oblastech, jako
nap . prodОj, nпkup, účОtnictví nОbo údržba.
JО p ijatОlné zavést agilО pouzО čпstОčně: „Agilně můžete řídit třeba jen jeden produkt a zbytek
firmy může jet beze změny“ (ŠOCHOVÁ, 2014, s. 120). Nebo ho implementovat postupně, t Оba
začít z nějakého určitého oddělОní: „…the most successful introductions of agile usually start
small“ (RIGBY, 2016a). DůlОžité jО, aby agilО nОbyl slОpým slОdovпním doporučОní, ktОrп jО
možné najít vО člпncích a učОbnicích, alО aby šlo o hlubší prozkoumání všОch aspОktů agilních
metod, bez kterého procОs implОmОntacО můžО být komplikovanější. K zavedení Scrumu
ve spolОčnosti by měly vést určité důvody a měla by být provОdОna analýza současného stavu
podniku. Kromě toho agilní metody jsou jen nástrojem. Jak poznamenává Myslín (2016, s. 29),
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„Žádná metodika, žádný princip ani žádná pravidla váš projekt nespasí, pakliže nebudete
s nástroji umět zacházet“.
ZdО narпžímО na skutОčnost, žО použití a prospěch implОmОntace jakékoliv metodiky (nejen
agilní) zпvisí nО na samotné mОtodicО, alО na lidОch, ktО í s ní pracují: „…nejčastější příčinou
selhání projektu je nikoliv selhání metodiky, ale obyčejné selhání lidského faktoru“ (MYSLÍN,
2016, s. 22). Stпvají sО situacО, žО agilО implОmОntují lidé, ktО í mu nОporozuměli tak, jak by
bylo žпdoucí, což vyvolпvп chybné p Оdstavy o Пungovпní projОktů dlО vybrané mОtodiky:
„…because they haven’t gone through training, they don’t really understand the approach.
Consequently, they unwittingly continue to manage in ways that run counter to agile principles
and practices… <…> With the best of intentions, they erode the benefits that agile innovation
can deliver.“ (RIGBY, 2016a). Na lidském faktoru závisí tedy všОchno, co můžО být spojОno
sО ízОním projОktů. Na to poukazujО i jinп problОmatika, a to špatnп komunikacО týmu (nebo
její nedostatek) sО zbytkОm organizacО: dlО výzkumu spolОčnosti Scrum AlliancО vícО nОž 70 %
odborníků konstatují problém v komunikaci mОzi týmy a jinými oddělОními (RIGBY, 2016a).
Nicméně statistika nasvědčujО tomu, žО agilní mОtodiky jsou vícО a vícО populпrní.
O konkrétních číslОch se pojednává dále.

2.4.2 Agile a statistické údaje
NОjznпmější výzkum, ktОrý sО týkп agilních mОtod, každoročně provпdí spolОčnost
VersionOne. V rocО 2017 byl publikovпn zatím poslОdní, 11. rОport, ktОrý poukпzal na růst
používпní agilu nap íč různými organizacemi a odvětvími – pouze 23 % dotazových pracuje
ve spolОčnostОch spojených s vývojem softwaru (VersionOne, 2017, s. 2). Jinak jsou
ve výzkumu zastoupené nap . spo itОlny, zdravotnictví, výroba, vzdělпvпní, lОtОctví nОbo
neziskové organizace (VersionOne, 2017, s. 6).
Výzkumu se zúčastnilo p Оs 20 tisíc lidí z cОlého světa, nejvíc ze Severní Ameriky (50 %),
z Evropy (28 %) a z Asie (10 %), (VОrsionOnО, 2017, s. 5). NОjvětší zastoupОní měli projОktoví
managО i (23 %) a Scrum MastО i (1ř %), (VersionOne, 2017, s. 6).
VyčОt něktОrých výslОdků k obОcnému používпní agilních mОtodik (VОrsionOne, 2017, s. 2):
-

98 % rОspondОntů Оklo, žО implОmОntacО agilu byla vО prospěch jОjich organizacО;

-

94 % rОspondОnt uvОdlo, žО jОjich organizacО agilní mОtodiky používп, alО zпrovОň 60 %
odpovědělo, žО to sО týkп méně nОž poloviny týmů v těchto spolОčnostech;

-

80 % teprve s agilem začínají nОbo jsou na st Оdní úrovni ovlпdпní těchto mОtodik;
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-

71 % dotazovaných nyní investuje do DevOps.

Co se týká implementace agilu, tak k tomuto kroku vedly respondenty nпslОdující důvody:
zrychlení procesu dodávaní produktu (69 %), možnost ídit měnící se priority (61 %) a opět
zvýšОní produktivity týmu (53 %)13, (VОrsionOnО, 2017, s. Ř). Za nОjvětší p ínosy agilních
metod označují rОspondОnti už šОstý rok za sОbou stОjnou trojici, a to možnost ídit měnící se
priority (88 %), zvýšОní produktivity týmu (Ř3 %) a lОpší viditОlnost projОktu (Ř3 %),
(VОrsionOnО, 2017, s. ř). Dп sО íct, žО po p Оchodu na agilО získaly zkoumané organizace to,
co si p пli.
Následující diagram demonstruje, jak jsou jednotlivé agilní metodiky a praktiky používпny. DlО
výslОdků jО vidět, žО jО na prvním místě Scrum, na druhém – hybridní metodika Scrum/XP, t Оtí
místo si mОzi sОbou rozdělily jiné hybridy, a to Scrumban a „uživatОlský hybrid“ – oboje po 8 %
(VersionOne, 2017, s. 10).

Obrázek 1. Agilní metodiky a praktiky v roce 2017 dle VersionOne. Zdroj: VersionOne, 2017, s. 10

Pokud jde o větší, komplОxnější mОtodiky, vybrali rОspondОnti jako nОjlОpší Scaled Agile
Framework (SAFe) a Scrum (Scrum of Scrums), mající minimální rozdíl – jde o výsledky 28 %
a 27 % (VersionOne, 2017, s. 14).
Druhý obrпzОk ukazujО, jaké agilní tОchniky získaly nОjvětší uznání mezi dotazovanými. Jak je
vidět z procОntuпlních údajů, nОjoblíbОnější praktikou jsou itОrace neboli sprinty; poslední

13

U tohoto a nпslОdujícího dotazu mohli rОspondОnti vybírat z několika možností.
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termín je v čОském prost Оdí obvyklО prОПОrovaný. Na druhém místě jsou daily stand-upy,
na t Оtím – retrospektivy.

Obrázek 2. Agilní techniky v roce 2017 dle VersionOne. Zdroj: VersionOne, 2017, s. 10

Za nОjvětší p Оkпžky implementace a používпní agilních mОtodik označují rОspondОnti firemní
filozofii a kulturu (63 %), nОdostatОk zkušОností sО samotným agilem (47 %) a nedostatek
podpory managementu (45 %), (VersionOne, 2017, s. 12).
Jsou k dispozici i údaje k různým nпstrojům. Pokud jdО o způsoby mě Оní úspěšnosti, jako
nОjlОpší byly zvoleny velocity (67 %), sprint burndown (51 %) a release burndown (38 %),
(VОrsionOnО, 2017, s. 13). OhlОdně používaných programů sО rОspondОnti vyjпd ili takto: Jira
od spolОčnosti Atlassian jО používпna u víc nОž poloviny dotazovaných (53 %), za ní následují
Microsof Excel (46 %) a Microsoft TFS14 (22 %), (VersionOne, 2017, s. 16). Zajímavé je,
žО výslОdky dotazu o doporučОní programu jsou jiné. Tam první trojka vypadп takto:
VersionOne (87 %), Jira (81 %) a CA Agile Central (76 %), (VersionOne, 2017, s. 17). V obou
p ípadОch mohli respondenti vybírat z několika možností.
SpolОčnost VОrsionOnО nabízí zajímavé čísОlné údajО, získané z výslОdků výzkumů, které mají
kvantitativní povahu a probíhají každoročně. Další kapitola doplní tyto zпvěry analýzou
a porovnáním několika výzkumů, ktОré jsou z většiny kvalitativní a uvпdějí poměrně různorodп
data ohlОdně implementace a používпní agilních mОtod.

14

Team Foundation Server
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3. Současný stav výzkumu v oblasti kritické reflexe
agilních metod projektování
CílОm této čпsti diplomové prпcО jО zmapovat situaci kolОm výzkumu agilních mОtod a ukázat,
čОmu se badatelé nejvícО věnují, jak zkoumají tОnto způsob ízОní projОktů, jaké jsou podněty
vedoucí k implementaci agilních metod, jak identifikují a jaké doporučОní pro zájemce o tento
způsob ízОní projОktů mají. Důraz byl kladen na praktické zkušОnosti lidí, jОnž používají agile.
NОjlОpší cОstou k takové analýzО jО rОšОršО odpovídající litОratury.
Tato konkrétní rОšОršО mп omОzОní časové, jazykové a druhové. Byly akceptovány zdroje
po roce 2010 až po rok 2018. Výsledky jsou p Оvпžně v angličtině, jako druhý jazyk byla
k vyhlОdпvпní použita čОština. Druhově byla rОšОršО omОzОna na člпnky v elektronických
sОriпlОch. Vysokoškolské zпvěrОčné prпcО, stОjně jako p íspěvky z konferencí, nebyly brány
v potaz. TОritoriпlně soupis omОzОn nОní.
Byly využity různé rОšОršní stratОgiО: stratОgiО rostoucí pОrly (postupné dodпvпní dalších
klíčových slov) s využitím ПunkcО „rОlatОd articlОs“, pokud to vyhledávácí systém umožnoval;
strategie omezení/osekávání (použití Пiltrů) a sběr lОsních plodů (hledání citací, procházení
časopisů).
Určitý počОt člпnků byl získпn p Оs SciОncОDirОct, nebo tam odkazovaly DOI mnohých
zпznamů, ktОré byly nalОzОny p Оs EBSCOhost, Wiley Online Library nebo Springer. Také
bylo provОdОno vyhlОdпvпní p Оs Taylor & Francis Online, Emerald a ProQuest. P ístup byl
zajištěn p Оs portпl ОlОktronických zdrojů UnivОrzity Karlovy nОbo p Оs uživatОlské rozhraní
Národní technické knihovny. Discovery systém Ukaz.cuni.cz nabídl jen t i člпnky v čОském
jazyce, jinak jsou všОchny výslОdky v angličtině.
Celkem bylo v angličtině nalОzОno vícО nОž 150 člпnků k agilním metodám (s možností získat
plný text a to z výšО stanovОného časového období), avšak po průběžné analýzО byly použité
jОn něktОré, nОboť sО vyskytovaly duplicity, dlО tématu člпnky nОodpovídaly cílům výzkumu,
nОbo šlo pouzО o sОkundпrní či tОrciпrní analýzu litОratury. Pro konОčné rОšОrši bylo vybrпno
osm člпnků.

3.1

ČОské prost Оdí

Pokud jde o ČR, tak výzkumů nОní mnoho, p ičОmž každý z již Оxistujících byl provОdОn p Оd
čty mi až pěti lОty, což znamОnп, žО inПormacО z nalОzОných člпnků jО poměrně starп a můžО
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rОПlОktovat dnОšní situaci kolОm používпní agilních mОtod v ČR jОn čпstОčně. Avšak vzhlОdОm
k tomu, žО jiné podobné pramОny nОbyly získány, budou v této diplomové práci oba dva
výzkumy zmíněny.
Antlova (2014) zkoumп, jaké povědomí mají o agilních mОtodпch pracovníci různých čОských
podniků. ProvОdla dotazovпní ve 40 spolОčnostОch s cílОm dozvědět sО, zda začaly být agilní
mОtody používпny vícО v porovnání s rokem 2007, kdy byl podobný výzkum uskutОčněn jiným
badatelem. Organizace měly různý proПil: ICT, automobilový průmysl, výroba, služby
a logistika (ANTLOVA, 2014, s. 932). Kontrolované rozhovory byly provedeny
s projektovými managery. Zjistilo se, žО nОjvíc jsou tyto mОtody používпny v ICT
a automobilové výrobě, zatímco logistika a výroba toho mají méně, navíc služby agilО vůbОc
nОpoužívají (ANTLOVA, 2014, s. 932).
Za rok publikoval podobný výzkum Tománek (2015), který porovnпvп využití vybraných
agilních metod (Scrumu a XP) v ČR a vО světě, a to na zпkladě jak analýzy dvou výzkumů
z roku 2013, tak i za pomoci výslОdků jiného výzkumu zО stОjného roku, ktОrý provОdl sпm
autor. První zmíněný výzkum byl provОdОn spolОčností VОrsionOnО, jОjíž statistické údaje byly
již v této diplomové práci citovány. Druhý výzkum byl proveden Agilní Asociací 15 za pomoci
spolОčnosti EtnОtОra a byl změ Оn p ímo na ČОskou rОpubliku (TOMÁNEK, 2015, s. 5). Autor
se zamě il na porovnání dat ze dvou výšО zmíněných výzkumů a svého průzkumu, ktОrý byl
zamě Оn na nОjmОnovanou mОzinпrodní logistickou spolОčnost (TOMÁNEK, 2015, s. 11). Jde
o průzkum vО Пormě dvoukolového dotazníkového šОt Оní s cílОm zjistit, „které projektové týmy
využívají agilní metodiky“ (TOMÁNEK, 2015, s. 11). PočОt vyplněných dotazníků sО rovnal
452. DlО údajů, ktОré TomпnОk (2015, s. 12) uvпdí a porovnпvп, začal být agilО v ČОské
republice širocО používпn později nОž vО světě, a to kolОm roku 2010. Co sО týkп čОtnosti
agilních projОktů v ČR, tak 46 % rОspondОntů (nОjvětší hodnota) uvОdlo, žО méně nОž 25 %
projОktů jО ízОno agilní mОtodikou (TOMÁNEK, 2015, s. 13). Výsledek byl dán autorem
na zпkladě analýzy nОjОn jОho vlastního průzkumu, alО i výzkumu Agilní Asociace, a data
logicky korelují s faktem pozdějšího zavпdění agilu na úzОmí ČR. Autor doplňkově uvпdí výčОt
nОjrozší Оnějších agilních tОchnik, a to jsou „denní schůzka16, plánování iterací17, retrospektiva
a jednotkové testování“ (TOMÁNEK, 2015, s. 14). Zajímavým post ОhОm jО zmínka o tom,
žО jsou v ČR častěji nОž vО světě využívпny agilní mОtodiky sО zamě Оním na technické aspekty
Agilní AsociacО, „sdružení příznivců agilních metod“ (AGILNÍ ASOCIACE, 201Ř), byla založОna Šochovou,
KuncОm a ŠukОm v rocО 2011. Provпdí nОjrůznější akce tykající se agilních metodik a mОzi nОjznпmější pat í
konference Agile Prague (AGILNÍ ASOCIACE, 2018).
16
V diplomové prпci jО používпn anglický tОrmín „daily stand-up“.
17
Jde o plпnovпní sprintů.
15
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vývoje softwaru (TOMÁNEK, 2015, s. 14). Jako hlavní důvod, proč agilО nОbyl zavОdОn, sО
v ČR ukazujО „vědomostní deficit“, k nОjvětším obavпm pat í „strach ze ztráty počátečního
plánování a ztráty manažerské kontroly nad vývojem softwaru“ (TOMÁNEK, 2015, s. 14).
Na konОc analýzy by bylo vhodné uvést citaci zО zпvěru člпnku: „Postupné nasazování
agilních metodik a jejich zvyšující se obliba přispívá k celkovému pozitivnímu vnímání agilních
metodik. Do budoucna proto používání agilních metodik bude dle autora dále růst.“
(TOMÁNEK, 2015, s. 15).
Dп sО íct, žО tyto dva výzkumy sО navzпjОm doplňují, avšak z dnОšního hlОdiska jsou poměrně
staré pro analýzu situace v ČОské rОpublice. Nicméně jО z nich možné dedukovat, žО p Оd
čty mi až pěti lОty byl agile používпn docОla mпlo a z většiny šlo o spolОčnosti spojené s ICT
sektorem. Oba auto i použili mОtodu dotazovпní, Antlova (2014) doplňkově provОdla osobní
rozhovory.
Dalších šОst výzkumů jО p ОdstavОno v následující čпsti této kapitoly.

3.2

Zahraniční výzkumy

Vzhledem k tomu, žО jsou výzkumy poměrně různorodé jak dlО cílů zkoumaní, tak i dlО času
publikování, rozhodla jsem se provést analýzu každého z nich zvlпšť, používajíc něktОré
spolОčné aspОkty jako logické spojky. Tato čпst t Оtí kapitoly se začíná člпnky zkoumajícími to,
jak a proč sО agilО implОmОntujО, a končí pracemi, které analyzují následky tohoto procesu pro
spolОčnost. Tím pádem jО důraz kladОn na obsah, čas publikovпní nОmп vliv na po adí. VšОchny
výzkumy lze charakterizovat jako p ípadové studiО (case study), což nОjlépО odpovídп zпměrům
diplomové práce.
První analyzovaný výzkum je od Trippa a Armstronga (2016), ktО í se ve svém výzkumu
zamě ují na to, jaké Пaktory povzbuzují spolОčnosti k p Оchodu na agilО a jak vybrané jimi agilní
techniky ovlivňujО procОs implОmОntacО a jОjí výslОdky nОboli jОjí úspěšnost. Jako zdroj dat
používají jОden z výzkumů VОrsionOnО (stОjně jak to udělal i TomпnОk (2015) o něco d ívО)
a své polostrukturované rozhovory sО spОcialisty, ktО í agilní mОtody aplikují. RОspondОnti mají
v průměru 27 lОt zkušОností v oblasti soПtwarového vývojО a jsou buď agilní kouči, nebo mají
ve vývoji vedoucí pozici (TRIPP, 2016, s. 171). Motivační Пaktory byly rozdělОny do kategorií.
První kategorie se týká zlОpšОní kvality soПtwaru a skládá se z takových motivů jako zvýšОní
kvality produktu, zdokonalОní disciplíny a zlОpšОní udržovatОlnosti soПtwaru (TRIPP, 2016,
s. 172). Druhп katОgoriО jО věnovanп zlОpšОní ОПОktivity (v originпlu Efficiency) a zahrnuje
zvýšОní produktivity, zrychlОní času pot Оbného na dodaní produktu na trh a snížОní nпkladů
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(TRIPP, 2016, s. 172). T Оtí katОgoriО, zlОpšОní ОПОktivnosti (Effectiveness), se soust Оdila
na takové motivy k implementaci agilu, jako schopnost organizacО ídit měnící se priority
a zlОpšОní kooperace mezi businessem a IT (TRIPP, 2016, s. 172). Co se týká agilních technik,
těch bylo vybrпno 12 a byly rozdělОny na takové katОgoriО, jako projОktový managОmОnt
a p ístup k vývoji softwaru.
Auto i provОdli analýzu vzпjОmného poměru mОzi motivačními Пaktory organizací a vybranými
agilními tОchnikami. Bylo zjištěno, žО pokud jО cílОm spolОčnosti zvýšОní kvality soПtwaru, jО
pozitivní korelace mezi motivem a kapacitou zvolených technik z katОgoriО „p ístup k vývoji
soПtwaru“ a nОgativní korОlacО s druhou kategorií. Pokud jdО o zlОpšОní ОПОktivity, je zde
pozitivní korelace s kapacitou zvolených technik z katОgoriО „projОktový managОmОnt“
a nulová korelace s jinou kategorií agilních technik. V p ípadě zlОpšОní ОПОktivnosti je pozitivní
korelace jak s vývojem softwaru, tak i s projОktovým managОmОntОm. Čím vícО p íslušných
tОchnik spolОčnost implОmОntujО v souladu s motivačními Пaktory, tím budО lОpší výslОdОk.
(TRIPP, 2016, s. 174)
Auto i doporučují organizacím, ktОré jsou zamě Оné na zvýšОní kvality produktu nОbo
na zlОpšОní ОПОktivnosti, implОmОntovat vícО tОchnik k vývoji softwaru, zatímco pokud jde
o zvýšОní ОПОktivity, jО nutné sО soust Оdit na tОchniky projОktového managОmОntu (TRIPP,
2016, s. 176).
Na konci auto i uvпdí doporučОní k implОmОntaci agilních mОtod na zпkladě proběhlých
rozhovorů, z toho t i pro spolОčnost a čtvrté pro tým (TRIPP, 2016, s. 176–177):
-

Na začпtku sО soust Оdit na nОjproblОmatičtější místa a odtud mОtodiky rozši ovat –
provпdět implОmОntaci postupně;

-

Nastavit klíčové ukazatОlО úspěšnosti (key performance metrics);

-

Zp Оsnit motivy k implОmОntaci, mОtriky a agilní praktiky (důlОžité pro pochopОní
zaměstnanci, proč sО to vůbОc dějО);

-

Týmy by měly implОmОntovat několik agilních praktik, ale vybrat je s rozumem.

NпslОdné doporučОní k implОmОntaci agilu dala pro p ípadné zпjОmcО i skupina autorů
(PIKKARAINEN, 2012), ktО í publikovali výsledky výzkumu, kterým se pokusili zjistit, jaké
silné strпnky a zпrovОň bariéry mají agilní mОtody. Odlišností od p Оdchozích autorů bylo to,
žО zde nebyly zkoumány faktory ovlivňující implОmОntaci, alО šlo už o to, co negativního
a pozitivního tyto metodiky p inОsly pro spolОčnost. Pro výzkum, který trval 2,5 roku mezi léty
2005 a 200Ř, byly zпměrně vybrány pilotní projОkty, a to vО t Оch Пinských spolОčnostОch, ktОré
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jsou zamě Оné na vývoj soПtwaru a chtějí zavést agilО. První spolОčnost mп Пinanční zamě Оní
a kolОm osmi tisíc pracovníků, druhп – sО zamě Оním na telekomunikace, má kolem sta lidí,
t Оtí – na inПormační bОzpОčnost, má kolem t í sОt zaměstnanců (PIKKARAINEN, 2012,
s. 682). P ípadovп studiО zahrnovala pozorovпní, 12 sОminп ů a 40 polostrukturovaných
rozhovorů – individuální a skupinové (PIKKARAINEN, 2012, s. 680). Mezi 57 respondОntů
pat ili vývojп i, architОkti a různí managО i, ktО í si navíc po itОracích a sОminп ích zapisovali
silné stránky a bariéry, které byly poté posuzovпny skupinově kvůli zvýšОní objОktivního
p ístupu.
ZО t Оch spolОčností dvě Оkly, žО projОkt byl úspěšný a žО použití agilních tОchnik bylo
užitОčné. První spolОčnost spokojená nebyla, ale je zajímavé, žО i když cílОm bylo
implementovat Scrum, tak se tam sО používaly pouzО daily stand-upy a párové programování
(PIKKARAINEN, 2012, s. 683–684). OvšОm i p Оs zmíněné hodnotil první tým docela
pozitivně rozší Оní spoluprпcО s jinými oddělОními a aktivnější účast stakОholdОrů. Druhп
skupina implОmОntovala něktОré praktiky Scrumu, XP, a MobilО-D™, a jОjich výčОt jО dОlší
v porovnání s prvním týmОm. RОspondОnti byli spokojОní a označovali, žО jОjich produktivita
sО zvýšila o 20 % (PIKKARAINEN, 2012, s. 685). Navíc sО zlОpšila komunikacО a pochopОní
pot Оb zákazníka. Lidé z t Оtí spolОčnosti ocОnili využití agilních praktik jako vОlicО užitОčné.
Implementovali prvky Scrumu, XP and Mobile-D™, stОjně jako druhп spolОčnost. Označili
v rozhovorОch, žО vývoj byl t ikrпt rychlОjší, padesatkrпt kvalitnější a pětkrпt lОvnější
(PIKKARAINEN, 2012, s. 685).
Co se týká silných strпnОk a bariér, byla také každп skupina posuzovпna zvlпšť. Za nОjvětší
problémy v první skupině byly označОny: nОdostatОk jasnosti ohlОdně nasazení agilu ze strany
vyššího managОmОntu, absОncО nпlОžité p ípravy u týmu (implОmОntovali to, co za agilní
považovali) a absОncО pot Оbných znalostí u vývojп ů (PIKKARAINEN, 2012, s. 688). ZпrovОň
sО nОvyskytovaly žпdné systОmatické kontroly zlОpšОní, pokroku týmové prпcО. VО druhém
p ípadě, kdy chtěla spolОčnost zkusit agilО poté, co zaslОchla o úspěšnosti daných mОtodik, byly
už p Оd začпtkОm pokusu o implОmОntaci něktО í pracovníky proti agilu, což ovlivnilo průběh
prпcО; po sОminп ích stОjně nО všichni chпpali smysl agilních mОtod, kvůli čОmuž bylo těžké
agilní tОchniky uplatňovat, alО to sО po časО zlОpšilo (PIKKARAINEN, 2012, s. 690). Vliv mělo
i to, žО lidé poměrně často pracovali nap ič různými projОkty, nОbo žО zпkazník chtěl koupit už
hotový produkt, což sО také pravidОlně stпvalo (PIKKARAINEN, 2012, s. 691). Na odlišОní
od p Оdchozích p ípadů, vО t Оtí spolОčnosti p Оd zahпjОním projОktů udělali dvoutýdОnní
školОní k agilním mОtodпm, a agilní tОchniky byly uplatněny nОjОn na vývoj soПtwaru, alО
i v markОtingu a ízОní. Také jО nutné uvést, žО t Оtí spolОčnost chtěla zkusit agilní p ístup kvůli
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pot Оbnosti rОagovat na dynamickou, měnící se situaci na trhu (PIKKARAINEN, 2012, s. 692).
Tým zde, jako i v prvním p ípadě, nОdělal systОmatickou kontrolu a měl problémy sО zlОpšОním
procesu. Problémy sО vyskytovaly vО spoluprпci sО stakОholdОry, ktО í nОvěděli, jak agilО
funguje a jaké role mají. NОgativní vliv měla změna Scrum MastОra a komunikacО s týmy, které
pracovaly dlО nОagilních mОtod. CОlkovп analýza ukazujО, žО nОjsilnější strпnky agilu jsou
komunikacО uvnit týmu a sО stakОholdОry (jdО o obОcné rysy všОch t Оch spolОčností),
(PIKKARAINEN, 2012, s. 693). Bariéry sО lišily tým od týmu a jsou rozОpsпny výš, stОjně jako
p íčiny těchto problémů. Auto i podtrhují, žО změny jsou pot Оbné nОjОn na úrovní týmu, ale
i v cОlé organizaci, a žО implОmОntacО pot ОbujО pat ičné znalosti a pochopОní toho, co sО dějО,
i zО strany vОdОní Пirmy, a to nap . v jОjí stratОgii (PIKKARAINEN, 2012, s. 694). Co se týká
dokumentace, její velikost a rozsah zálОží na kontОxtu a pot Оbпch situacО. Jako Пinпlní
doporučОní auto i dОПinují (PIKKARAINEN, 2012, s. 694–695):
-

Podpora managementu;

-

VizО, pochopОní a uvědomění si toho, co agilní mОtodiky p Оdstavují u každého, kdo
k tomu mп co do činění;

-

Tým pot ОbujО určitou svobodu pro nпlОžitou implОmОntaci agilních mОtod;

-

Nep Оtržitou úpravu mОtodik jО nutné provпdět i na organizační úrovní.

P íklad toho, jak jО používпn agilО vО vОlké Пirmě, jО popsпn i v jiném člпnku, ktОrý jО zamě Оn
na zkoumání požadavků, jОjich ízОní v agilní spolОčnosti (HEIKKILÄ, 2017). Auto i provОdli
výzkum ve spolОčnosti Ericsson. Zajímalo je, jak jsou ízОny požadavky od stanovОní stratОgiО
do vydání produktu, jaké role a procesy jsou s tím spojené, jaké výhody a problémy mohou být
p Оdpoklпdпny (tím sО podobají p Оdchozímu výzkumu). Upozorňují, žО implОmОntacО
a adaptace agilních metod v natolik vОlkých spolОčnostОch sО liší od mОnších, a poukazují,
žО v takových p ípadОch jsou obyčОjně implОmОntovпny buď Large-Scale Scrum (LeSS) nebo
ScalОd AgilО FramОwork (SAFО) jako nОjpopulпrnější v tomto segmentu (HEIKKILÄ, 2017,
s. 2897). Data byla sebrána na zпkladě rozhovorů a analyzována kvalitativně. Prvního kola se
zúčastnilo osm spОcialistů, druhého 19 z Finska a 11 z Maďarska. Obě kola měla za cíl pochopit
organizaci a procОsy. T Оtí kolo bylo zamě Оno na ízОní požadavků a zúčastnilo se ho pět lidí.
JО nutné zmínit, žО na začпtku fungovala spolОčnost dlО watОrПallu, alО pak vОdОní vybralo
Scrum jako nОjvhodnější mОtodiku pro současné pot Оby (HEIKKILÄ, 2017, s. 2902–2903).
Zajímavostí jО, žО kvůli vОlikosti podniku nОní u produktu jediný Product Owner, ale existuje
cОlп skupina, ktОrп zahrnujО ChiОП PO, ОditОlО tohoto týmu, a dОsОt PO, ktО í mají
pro minimalizaci rizik stОjnou odpovědnost za požadavky, ízОní a synchronizaci prпcО týmů
(HEIKKILÄ, 2017, s. 2ř06). Scrum byl implОmОntovпn jОn čпstОčně.
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Jak už bylo ОčОno výšО, auto i kromě jiného zkoumali bОnОПity a problémy agilního způsobu
vОdОní projОktů, konrОktněji sprпvu požadavků, což jО podlО Scrumu to nОjpodstatnější
p i jednání se zákazníkem. K bОnОПitům pat í dlО výzkumu zkrпcОnп doba vývojО, vyšší
ПlОxibilita, zlОpšОní ОПОktivnosti procОsu plпnovпní, zvýšОnп motivacО vývojп ů, p ímé
a efektivní spojení všОch dotyčných (HEIKKILÄ, 2017, s. 2913–2915). Co se týká problémů,
jedná se zejména o: tlak zО strany product managОmОnta (ktОrý, dlО rОspondОntů, pracoval
starým způsobОm), problОmatické plпnovпní požadavků (prosba o dОtailОch zО strany product
managОmОntu vОrsus p пní organizacО zachovat nižší dОtailizaci pro lОpší ПlОxibilitu), plпnovпní
na úrovni systému, dokumОntacО a ОšОní problémů (kdo to mп Оšit), dОПinovпní odpovědnosti
PO (člОnové PO týmů měli vОlicО různorodé zkušОnosti, kvůli čОmuž bylo obtížné Оšit nap .
tОchnické zпlОžitosti), růst tzv. „tОchnického dluhu“ (p Оdnost byla danп vyplňovпní usОr
storiОs, p i tom trpěla vnit ní kvalita systému), vyrovnání mezi efektivitou vývoje a crossПunkční týmy, nОdostatОčné pochopОní nОzпvislosti týmu (vývojп i čОkali, žО jim PO nОbo SM
ОknО, co jО nutné dělat; s postupОm času sО problém zmОnšil), (HEIKKILÄ, 2017, s. 2915–
2918).
DlО mínění autorů je k ízОní požadavků možné použít hiОrarchický modОl, což můžО být
obzvlпšť užitОčné pro vОlké spolОčnosti, alО jО zпrovОň nutné klпst důraz i na jiné, p íbuzné,
oblasti (HEIKKILÄ, 2017, s. 2919–2ř20). UžitОčné by mohlo být i rozdělОní týmů dlО
technických oblastí pro snížОní nпkladů. Pokud jsou problémy s týmovou komunikací
a koordinací, auto i doporučují vytvo it jОště jОdОn tým sО zamě Оním p ímo na koordinaci,
který by byl v hiОrarchické pozici výš nОž v daném p ípadě tým PO; zпrovОň označují,
žО metodika Scrum of Scrums pro ОšОní tohoto problému nОní dostačující (HEIKKILÄ, 2017,
s. 2925). Pro Оliminaci tОchnického dluhu můžО být pomocnп rolО architОkta nОbo tОchnického
specialisty. Jeden z výslОdků, ktОrý auto i získali, praví, žО agilní mОtody lzО ОПОktivně spojit
i s waterfallem v rпmcích organizacО: „Subsequently, it is not necessary to completely
disassemble and reorganize the whole organization in order to gain the benefits of agile
development on the team level.“ (HEIKKILÄ, 2017, s. 2ř26).
Heikkilä (2017) zmínil kromě jiného i takovou problematickou stránku implementace agilních
metod, jako nastavОní týmové komunikacО a spoluprпcО všОch člОnů týmu. Pokud v tomto
výzkumu šlo o spojОní několika týmů vО vОlkém podniku, Henriksen a Pedersen (2017)
zkoumali, jak mohou agilní mОtody ovlivnit úspěch projОktu p i prпci malých týmů. To sО
uskutОčnilo za pomoci rozhovorů sО čty mi rОspondОnty zО dvou odlišných norských projОktů
a doplňkového hodnocОní p ОdОm vybraných praktik. V každém týmu byl jedОn člověk Product
Owner a druhý – vývojп , pracující na Srí LancО. Týmy používaly p Оvпžně Scrum. Za pomoci
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litОrпrní rОšОršО bylo idОntiПikovпno 53 používajících sО praktik (nap . pouzО k XP bylo
nalezeno 24 praktik), 15 z toho bylo uznáno jako obzvlпšť důlОžité pro agilní vývoj soПtwaru,
i když mОzi týmy byly něktОré odlišОní ohlОdně hodnocОní (HENRIKSEN, 2017, s. 71). ŠОst
praktik se týkalo kvality produktu, osm bylo spojeno s rozsahem prací, a jedna – s časОm. Jako
nОjdůlОžitější byly vnímány takové praktiky, jako itОrativní ízОní a sprint rОviОw (kvůli
rannímu ПООdbacku od zпkazníka), tzv. „incrОmОntal dОsign“ (kvůli měnícím sО požadavkům
a prioritám zákazníka) a sprint rОtrospОctivО (pro cОlkové zlОpšОní týmové prпcО),
(HENRIKSEN, 2017, s. 71). Jiných 10 praktik bylo vysoce hodnoceno díky růstu
transparОntnosti, lОpšímu plпnovпní, zlОpšОní p ОhlОdu projОktu, rozvoji komunikacО v týmu
a zlОpšОní ízОní času, ktОrý byl na vývoj produktu pot Оbný (HENRIKSEN, 2017, s. 71). Jinak
měla na lepší vývoj produktu vliv kvalita a rozsah, čas tak důlОžitý nОbyl. Klíčové jsou odОzva
zпkazníka, pochopОní jОho pot Оb a týmovп prпcО. VýslОdky ukпzaly, žО p ístup, ktОrý pomпhп
pochopit pot Оby zпkazníka, zvyšujО jОho spokojОnost a zlОpšujО týmovou prпci, bude mít vliv
na úspěšnost projОktu.
Pokud byl daný výzkum zamě Оn spíš na to, jak nastavit, pop ípadě zlОpšit týmovou
komunikaci, Moe, Dingsøyr a Dybå (2010) se zamě ili na to, proč sО objОvují problémy
v týmové práci p i implementaci takového agilního prvku jako samoorganizovaný tým. Auto i
sО snažili pochopit, jak ПungujО agilní tým, jaké má složОní, protožО, dlО jОjich nпzorů, to můžО
pomoci v budoucnu zlОpšit a zОПОktivnit cОlý procОs implОmОntacО agilních mОtod (MOE, 2010,
s. 4Ř0). Používajíc Dickinson a MnIntyrО’s tОamwork modОl, MoО, Dingsøyr a Dybå (2010,
s. 4Ř3) vytvo ili zпklad pro svůj výzkum, ktОrý kladО důraz na lidské emoce p i spolОčné práci
a na pochopení tohoto procesu. Samotný výzkum, který probíhal v tОrénu jОdné spolОčnosti,
p Оsněji v oddělОném ICT oddělОní, měl t i fáze a zahrnoval pozorování, rozhovory a besedy
sО člОny týmu o projОktu, jОho pokroku a o tom, jaké problémy sО objОvily (MOE, 2010, s. 4Ř3).
Výzkumu se zúčastnili i lidé s jinými rolemi. DůlОžité jО, žО projОkt, ktОrý auto i pozorovali,
byl vО spolОčnosti první s použitím Scrumu, alО jednalo se o Scrum s použitím tzv. „izomorПní
týmové struktury“ – každý odpovídal za svůj modul od začпtku do koncО, což výrazně ovlivnilo
práci nad projektem (MOE, 2010, s. 485). Nad ním pracovali Product Owner, Scrum Master
a šОstičlОnný tým a pro většinu to byla první podobnп zkušОnost. CОlkОm bylo zdokumОntovпno
60 pozorovпní (což byly i daily stand-upy, sprint review a jiné meetingy) a neoficiálních besed;
navíc k tomu bylo provedeno 17 polostrukturovaných rozhovorů, a to jak na začпtku projОktů,
tak i po jОho ukončОní – cОlkОm dОvět měsíců (MOE, 2010, s. 4Ř3, s. 4Řř). Auto i pozorovali
problémy s vyplněním backlogu, nОužitОčné mООtingy, mlčОní člОnů týmu na plпnovacích
meetingách nebo práci s jinými úkoly, nОž ktОré byly p Оdtím nahlпšОné (MOE, 2010, s. 4Ř5).
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Na začпtku (první dva sprinty; každý sprint v projОktu, kromě poslОdního trval měsíc) lidé často
dělali to, co uměli, alО nО to, co bylo pro tОnto sprint pot Оbné, tím dávali p Оdnost individuálním
p пním, alО nО cílům týmu, a p i volbě úkolu a jОho vyplňovпní ho vnímali jako personální
zпlОžitost (MOE, 2010, s. 486). Takový p ístup vedl k separaci něktОrých lidí z týmu a jejich
mОnší spokojenosti – komunikacО sО zhoršila, někdo vůbОc nОposlouchal ostatní, protožО ho to
nОzajímalo; ПООdback byl minimпlní, monitorovпní skoro žпdné, chyběly rОzОrvní kopiО (MOE,
2010, s. 486). Takové byly problémy i s adaptací k měnícím se požadavkům zпkazníka. Kromě
toho nebylo o mnohých problémech ОčОno Scrum MastОru, protožО sО člОnové týmu
domnívali, žО rОagujО p íliš ost О. Za nějakou dobu (3–4 sprinty) sО tým navíc ztratil, protožО
mu nОbyla poskytnuta podpora od vyššího vОdОní, alО o něco se zlОpšila komunikacО. DlО člОnů
týmu byly daily stand-upy lОpší bОz Scrum MastОra, protožО p i jОho absОnci mohou mluvit
jeden s druhým (MOE, 2010, s. 486). Vyskytovaly se problémy i ze strany samotného Scrum
MastОra, ktОrý spíš kontroloval a p ikazoval, nОž aby podporoval a ídil. Chyběla vzпjОmnп
důvěra, a to jak mОzi člОny týmu, tak i mОzi nimi a Scrum MastОrОm. LzО íct, žО problémy
týmu byly už od samého začпtku nОbo i p Оd tím, kvůli čОmuž tým nedosáhl stavu
samoorganizace.
Možnost, jak podobnou situaci zlОpšit, můžО být spojení Scrumu s XP. Použití tОchniky
párového programování by mohlo pomoci s monitorováním, feedbackem a rezervními kopiemi.
Také nОní doporučovпn izomorПní modОl, jak to bylo v tomto p ípadě. ProblémОm můžО být
i vysoká individuální autonomie. Je nutná i podpora nových praktik, omОzОní starých, vícО času
a lidí. Byla by zapot Оbí i místa pro vzdělпvпní nОbo p ОmýšlОní. Pro p Оchod na agilní mОtody
je pot Оbný čas a podpora, a to nОjОn vzпjОmnп v týmu, ale i od vyššího managОmОntu. (MOE,
2010, s. 489)
Co se dějО vО spolОčnosti poté, co zde byly agilní metody už vyzkoušОné, se snaží zjistit
poslední zde popsaný výzkum, který provedli Senapathi a Srinivasan (2012) na Novém
Zélandu. Zajímala je idОntiПikacО Пaktorů ovlivňující použití a efektivitu agilních metod, a to,
jak intОnzivně jО agilО vО spolОčnosti používпn (ne samotný proces implementace jako takový),
p ičОmž důraz jО kladОn nО na nějakou jОdnou mОtodiku, nap . Scrum, alО na soubor tОchnik,
které z pohlОdu spolОčnosti vyhovují jОjím cílům a vizím co nejlépe, a díky tomu je jako
kombinacО prvků implОmОntovпn (SENAPATHI, 2012, s. 1258). P Оdpoklпdп sО, žО jО vztah
mОzi stupněm využití (horizontпlní – různé projОkty, týmy atd., vОrtikпlní – maximпlní využití
konkrétních praktik) a ОПОktivitou využití agilu (produktivita, kvalita a spokojОnost zпkazníka),
(SENAPATHI, 2012, s. 1259).

45

Auto i nabídli intОgrační modОl, který idОntiПikujО dОsОt klíčových Пaktorů pro budoucí využití
agilu. První dva Пaktory jsou inovační – relativní výhoda (v porovnání s p Оdchozími
mОtodikami) a slučitОlnost (s již Оxistujícími zkušОnostmi a kontОxtОm spolОčnosti).
Sociologické Пaktory zahrnují zkušОnosti týmu, p ístup (nОgativní či pozitivní k agilu)
a tОchnické dovОdnosti. TОchnologické Пaktory jsou o agilních praktikпch a podpo О nпstrojů
(nap . spОciпlně určОných pro agilní mОtodiky). Organizační Пaktory sО týkají podpory top
managementu a metodologii. Každý Пaktor byl vybrпn a ově Оn za pomoci litОrпrní rОšОršО.
(SENAPATHI, 2012, s. 1258–1259)
ModОl byl ově Оn vО dvou spolОčnostОch. První používala Kanban po zkušОnostОch
se Scrumem, druhá – Scrum po waterfallu, a to trvalo vícО nОž dva roky. Bylo provedeno
17 polostrukturovaných rozhovorů s vývojп i, Scrum Mastery, business analytiky atd. Pokud
první spolОčnost nОměla v podstatě žпdné potížО, a to díky vysoké motivaci a p Оdchozím
zkušОnostОm sО ScrumОm, druhп po p Оchodu z watОrПallu čОlila většímu spОktru problémů.
Postoj k novému způsobu ízОní projОktů byl smíšОný; nОjvětší odpor měli businОss analytici,
alО i cОlkově byly poměrně hodně používпny watОrПallové mОtodiky a principy kvůli nОdostatku
znalosti Scrumu a zvyku pracovat ve starých rolích (SENAPATHI, 2012, s. 1265–1266).
Respondenti v druhém týmu označili spokojОnost a zapojОní zО strany zпkazníka za velice
důlОžitý bod; navíc hrála v obou p ípadОch dlО rОspondОntů klíčovou roli podpora
managementu; dп sО íct, žО to korОlujО i s p Оdchozím výzkumОm (SENAPATHI, 2012,
s. 1265). Avšak v tom, co se týká poslОdního zmíněného bodu, v obojích p ípadОch top
management chtěl na začпtku dobré výslОdky p Оd tím, nОž týmy mohli i nadпlО pokračovat
s agilními mОtodami. AlО i později byl cítit nОdostatОk této podpory, protožО vОdОní nechápalo,
jak sО procОs změnil, a žО agilní mОtody pot Оbují neustálá zlОpšОní, a feedback je proto velice
důlОžitý (SENAPATHI, 2012, s. 1265). CОlkové výslОdky ukпzaly, žО všОchny výšО uvedené
Пaktory mají vliv na ОПОktivní využití agilních mОtod. Obzvlпšť důlОžité jО mít vysokou úrovОň
technických znalostí nebo ji rozvíjОt za pomoci školОní a podpory top managОmОntu, ktОrý jО
obОcně považovпn za klíčový pro úspěšné adoptování agilních metod nejen jedním týmem, ale
i cОlou spolОčností (SENAPATHI, 2012, s. 1267). Doplňkově rОspondОnti poukпzali
na důlОžitost takových mimomodОlových Пaktorů, jako čas a rozpočОt, což dokazujО to,
žО modОl jО nutné rozši ovat a aplikovat na větším vzorci k získпní doplňkových dat.
K tomu, co sО týkп dat a doplňkových bпdпní, je nutné íct, žО v něktОrých člпncích
(HENRIKSEN, 2017, s. 63; HEIKKILÄ, 2017, s. 2896) upozorňovali auto i na nedostatek
kvalitních výzkumů ve zkoumání agilních mОtod ízОní projОktů; chybí i kvantitativní
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výzkumy. Moe, Dingsøyr a Dybå (2010, s. 4Ř1) poukпzali na to, žО nalezli pouze jedinou
výzkumnou práci o Scrumu do roku 2006.
VýšО popsané studie a zпvěry posloužily jako inspirace pro vytvo Оní většiny otázek pro
výzkum, ktОrý jО zпkladОm praktické čпsti této diplomové prпcО. Výsledky výzkumů ovlivnily
i následná doporučОní, ktОré jsou uvОdОné v zпvěru práce.
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4. Praktickп čпst – kvalitativní výzkum v konkrétních
spolОčnostОch
Jak bylo zmíněno už v úvodu této diplomové prпcО, praktickп čпst jО zamě Оna na mapování
stávající situace týkající se implОmОntacО a použití agilních mОtod vО vybraných čОských
spolОčnostОch, a to za pomoci kvalitativního výzkumu.
Na začпtku jsou p ОdstavОny metodologie výzkumu a jeho popis, dále budou provedené
rozhovory analyzovány. VО výstupu budou p ОdložОna doporučОní pro implОmОntaci agilních
metod a dodržovпní ПilozoПiО agilu, p ičОmž tato doporučОní budou sОstavОna jak na zпkladě
výzkumných výstupů, tak i na zпkladě odpovídající literatury (viz p Оdchozí kapitolu).

4.1

Metodologie a popis výzkumu

Výzkum byl proveden za pomoci sjednocení dvou metod: analýzy literatury k danému tématu
a polostrukturovaných rozhovorů s respondenty.
JОlikož je celý výzkum zamě Оn na analýzu procОsu implОmОntací agilních mОtod v čОských
podnicích a doplňkově jО zkoumпno, jak jsou principy agilu dodržovпny v rОalitě, byly proto
výzkumné otázky pro rОspondОnty rozdělОné do několika logických úsОků: potОnciпlní p ínos
agilu, problémy p i implОmОntaci, principy a ПilozoПiО agilu, hodnocОní výslОdků
implОmОntacО, nпslОdné doporučОní. Tyto okruhy otпzОk byly mimo jiné sОstavОny i na zпkladě
proběhlé litОrпrní rОšОršО, která byla spolu s prvním rozhovorem zpracována v rпmci p Оdmětu
„Výzkumné mОtody“ (kód AIS5102ř1) na Ústavu inПormačních studií a knihovnictví pod
vedením paní doktorky Slussareff za pomoci dvou kolОgů.
NěktОré výzkumné otпzky (podrobněji viz P íloha 1):
•

Proč jО dnes důlОžité sО zabývat agilními mОtodami?

•

Jaké výhody a nОvýhody mají podlО VašОho nпzoru agilní mОtody v porovnпní
s waterfallem?

•

Dп sО íct, žО díky používпní agilu sО po časО výslОdky prпcО ve VašОm týmu zlОpšily?

•

Jaké pozitivní dopady můžО mít implОmОntacО agilních mОtod v podniku? UvОďtО
p íklad zО svých osobních zkušОností z praxe.
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•

Jaké nОgativní dopady můžО mít implОmОntacО agilních mОtod v podniku? Jakп
nОgativa jstО vО své praxi zažil?

Otázek je celkem 28, každп jО v čОském jazycО. Jsou koncipovпny jako otОv Оné, alО něktОré
z nich mají doplňkové podotпzky, jako nap . poslední otázka z p ОdložОných výšО. Každп jО
sestrojena tak, aby neobsahovala dvojitý zápor, nebyla sugestivní a tím mohla p ispět ke snížОní
pravděpodobnosti získпní zkrОslОné inПormacО. Po prvotním návrhu otázek a jejich kategorizaci
nebylo nic změněno. Ukпzalo sО, žО každп otпzka jО srozumitОlnп a rОspondОnti jsou schopní
odpovědět na všОchny dotazy.
P Оd rozhovory, ktОré pobíhaly p i osobním sОtkaní, byl každý rОspondОnt seznámen s otázkami
prost Оdnictvím e-mailu. P Оd zahпjОním samotné bОsОdy byl pokaždé získán souhlas
respondenta s nahráváním rozhovoru na diktafon. Rozhovory sО uskutОčňovaly v čОštině.
P Оpisy nahrпvОk byly zpětně odОslпny na schvпlОní pro zajištění vyšší kvality analýzy
a interpretace výslОdků.
CОlkový počОt rОspondОntů je t i. V této diplomové práci jsou pro ochranu jejich anonymity
použita označОní R1, R2 a R3 (v samotných nahrávkách se také nevyskytují osobní jména).
R1 pracuje jako enterprise architekt v jОdné spolОčnosti v bankovním sektoru (XY). Osobní
zkušОnost s agilОm mп p ibližně rok (Scrum). Rozhovor trval 45 minut a jОho p Оpis jО možné
nalézt v P íloze 2. Doplněk k rozhovoru byl poslán e-mailem a je součпstí P ílohy 5.
R2 p ОdstavujО logistický sОktor (NN IT Services), pracuje jako software engineering director.
Osobní zkušОnost s agilem má kolem 30 let, a to s různými metodikami. Rozhovor trval
p ibližně 2,5 hodiny a zahrnujО komОntп О nОbo odchylky, ktОré nОpat í p ímo k otázkám
rozhovoru, kvůli čОmuž bylo nutné čпstОčně zkrпtit p Оpis. StОjně tak zkrácená verze byla
nпslОdně poslпna rОspondОntovi na schvпlОní. TОxt lzО najít v P ílozО 3.
R3 je programátor pracující jak na sebe (projekty na zakázku), tak i v různých startupech,
naposledy pracoval v XXX. Mп zkušОnosti i z větších ПirОm. Dělal i Scrum Mastera. V práci
byly vždy používпny agilní metodiky, většinou Scrum. ZkušОnosti s agilОm mп pět lОt.
Rozhovor trval hodinu a jОho p Оpis jО součпstí P ílohy 4.

4.2

Analýzy rozhovorů

Jak bylo zmíněno d ívО, otпzky k rozhovorům byly rozdělОny do několika okruhů pro lОpší
oriОntaci rОspondОntů a usnadnění nпslОdné analýzy, ktОrп tvo í podstatu této podkapitoly.
Struktura okruhů jО zachovanп v prvotní podobě. KО každé otпzcО jsou uvedeny odpovědi všОch
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rОspondОntů pro nпzorné porovnпní různých mínění kО stОjné problОmaticО. Pokud respondent
Оkl něco užitОčného k jedné otázce v odpovědi na jinou, je ten určitý komОntп uveden
v p íslušném místě dle obsahu, tj. ve druhé otпzcО pro mОnší rozptyl. Po analýze všОch okruhů
budou nпslОdovat všОobОcnп doporučОní. Po každém okruhu jО dпno stručné shrnutí.
Součпstí výzkumu jО i ПrОkvОnční analýzy tОxtu, která bude uvedená v poslední čпsti dané
kapitoly.

4.2.1 Okruh 1: Obecné (úvod)
1. P ipadají Vпm agilní mОtody p ínosné, nebo ne?
V odpovědi na tuto otпzku byli respondenti jednomyslní – ano, agilní mОtodiky p ínosné jsou.
Avšak pokud R2 a R3 použili takovп slova, jako „rozhodně“ a „samoz Оjmě“, R1 byl ve svém
úsudku opatrnější.

Оkl, žО „záleží na tom správném použití, takže podle mého ta správnost

toho nasazení té metodiky dané je to, co potom z toho dělá tu přínosnou metodu“ (P íloha 2).
Mínil tím, žО agilní mОtodiky mají své výhody a nОvýhody, a jО nutné to „zacílit správným
způsobem“ (P íloha 2), aby spolОčnost mohla těžit prпvě ty výhody. Označil, žО sО p íslušné
procesy v XY poda ilo nastavit sprпvně, proto z toho mají užitОk, kvůli čОmuž jО pro ně
používпní agilních mОtodik v tuto chvíli p ínosné.
2. Proč jО dnОs důlОžité sО zabývat agilními mОtodami?
Jako u p Оdchozí otázky, R2 a R3 sО jОdnoznačně vyjпd ili k tomu, žО ano, dnОs existuje pot Оba
agilních metod; dlО R3, „měly by se tím firmy zabývat“ (P íloha 4). R2 upozorňujО na důlОžitost
agilních metodik z pohlОdu konkurОncОschopnosti: „Já si myslím, že pro společností, které
vyvíjí softwarový produkt, tak je to dneska základní metoda vývoje, kterou když neadoptují, tak
se budou těžko přizpůsobovat tomu trhu nebo těm měnícím se požadavkům na tom trhu. Podle
mě, je to otázka přežití.“ (P íloha 3). R1 o tom uvažuje podobně – už v odpovědi k první otázce
poukпzal na to, žО „banky obecně mají problém v tuhlentu chvíli“ (P íloha 2), a to kvůli
konkurenci zО strany malých ПirОm nОboli startupů, ktОré jsou rychlОjší, ПlОxibilnější, což nutí
větší podniky zabývat sО agilními metodami kvůli změně poskytovaných produktů
a fungujících procОsů. R3 jОště dodпvп, žО implОmОntovat agilní metody se dá kdekoliv, nejen
ve vývoji softwaru.
3. Jaké výhody a nОvýhody mají podlО VašОho nпzoru agilní mОtody v porovnпní
s waterfallem?
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R1 za hlavní nevýhodu agilních mОtodik označujО to, žО p ístup pot ОbujО sОniorní lidi, ktО í
mají nпlОžité znalosti a schopnosti pro práci v agilních týmОch, pro rОalizaci změn adaptivním
způsobОm, jak to tОď v XY probíhá a kde se prпvě Оšila komplОtní strukturпlní změna ohlОdně
agilu: „…já tam vidím různá velká rizika. Že nebudeme schopní najít lidi, kteří by fungovali,
a vlastně juniorita těch lidí zruinuje výhodu těch agilních metod.“ (P íloha 2). Navíc poukazuje
na to, žО pokud vО spolОčnosti pracujО vícО agilních týmů, tak Scrum nО Оší spoluprпci,
koordinaci mОzi nimi. DokoncО, dlО nпzoru rОspondОnta, můžО dojít k určité autonomii,
což můžО vО výslОdku způsobit i jakousi anarchii. Zmínil, žО na rozdíl od Scrumu Оší problém
Scaled Agile for Enterprise (SAFe) nОbo LОSS (P íloha 2).
Zajímavým post ОhОm zО strany R2 jО to, žО „…waterfall byl vymyšlen Scrumem. Prostě
historický tomu nikdo „waterfall“ neříkal. Prostě to byly nějaké metodiky softwarového vývoje,
ale teprve když se vytvořil Scrum, tak vůči tomu se začali ukazovat – to je waterfall.“ (P íloha 3).
DlО nпzoru R2, nОjvětší p ínos agilních mОtod jО v tom, žО zпkazník získп prпvě to, co si p ОjО,
a to i za pomoci reakce na změnu požadavků, což watОrПall nОmп, protožО spravujО spoustu
obОcných požadavků, ktОré sО pak nОmění a možnп nОjsou pro zákazníka ani pot Оbné. Také
označujО, žО agilní mОtodiky, pop ípadě konkrétně Scrum, jde snadněji implОmОntovat:
„Na rozdíl třeba od watefallu nebo nějakých tradičních metod, které jsou velmi složité
a z hlediska toho procesu jsou těžkopádné a těžko se implementují, tak ten Scrum podle mě je
možné nasadit celkem rychle. Myslím si, že je to o rychlostí vývoje a o kvalitě.“ (P íloha 3).
ZпrovОň však vyjad ujО mínění, žО v něktОrých p ípadОch je waterfall jasnější, lОpší,
ОПОktivnější, a jako p íklad uvпdí situaci, ktОrou lzО považovat za rutinní – požadavky sО
nОmění, tОchnologiО jО znпmп, tým dokпžО „předpovídat“ (P íloha 3). Nicméně R2 je názoru,
žО i v tomto p ípadě lzО použít Scrum. K agilním mОtodikпm jОště zmínil, žО nО všОchny Пirmy
mají takovou kulturu nebo organizační strukturu, aby sО pak mohli p izpůsobit tomu, žО bude
vyžadovпno větší zapojОní lidí, aktivní týmovп prпcО: „nevím, jestli je to výhoda nebo
nevýhoda“ (P íloha 3). Agilní týmy jsou schopné pracovat „jako jeden organizmus“, zatímco
za nevýhodu waterfallu R2 označujО to, co pojmОnoval „princip „tiché pošty“: kvůli malému
zapojОní lidí každý pracujО zvlпšť, inПormacО sО nОsdělujО navzпjОm, což můžО být „zdrojОm
nОdorozumění“: „V tom waterfallu se často ta informace, kterou váš zákazník skutečně
potřebuje, má tendenci ztrácet [smích]. Nebo není úplně přesná, no“ (P íloha 3).
Dle R3 watОrПall „ve dnešní době je neskutečně zastaralá věc…nemělo by to prostě být. Napříč
prostě odvětvím to by být nemělo.“ (P íloha 4). Co se týká agilních metod, uvádí jak výhody,
tak i nevýhody. Jako první výhoda byla zmíněnп stoprocОntní kontrola vývojО, „od počátečního
nápadu až po finální produkt“ (P íloha 4). ŽО jО možné slОdovat cОlý procОs, p ičОmž jak
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ve Scrumu, tak i nap . v Kanbanu. Druhá výhoda je zrychlОní prпcО: „Pokud tam jsou správné
akceptační kritéria a takovydle věci, tak je to…řeknu prostě o 60-80 procent rychlejší
než cokoliv jiného“ (P íloha 4). Za nОvýhodu označujО „pomalý rozjОzd“ čili p Оchod: učОní
a jiné pat ičné procОsy nějakou dobu trvají, což jО z pohledu top-managementu problém.
Pokud lze udělat shrnutí 1. okruhu, tak jО možné označit, žО sО respondenti shodli v pozitivním
názoru na tom, co sО týkп p ínosu a důlОžitosti agilních mОtod ve svých odpovědích na p íslušné
dotazy, avšak R1 jО kritičtější a nemá natolik jisté hodnocení jako R2 a R3. R1 a R2 uvedli,
žО agilní mОtody mohou být p ínosné pro zvýšОní konkurОncОschopnosti. Za výhody agilních
mОtod byly označОny: zapojОní zпkazníka, poměrně snadná implementace, tým jako celek,
dobrá kontrola vývoje a zrychlení práce. Jako nevýhody zmínili respondenti tyto hodnoty:
problém najít lidi s odpovídajícími zkušОnostmi, špatnп komunikacО mОzi vícОro týmy, pot Оba
nпlОžité ПirОmní kultury pro adaptaci agilu a pomalý p Оchod z waterfallu. Vodopádový model
jО označОn jako nОvhodný pro současný procОs vývojО produktu (dlО R3), nОbo jako použitОlný
i dnОs, alО pouzО tam, kdО sО dп všОchno p Оdpovídat a kdО jsou firemní procesy nastavené
odpovídajícím způsobОm (dle R2).

4.2.2 Okruh 2: Scrum
4. MпtО zkušОnosti s mОtodou Scrum?
R1 mп obОcně s agilními metodami zkušОnosti jОdОn rok,

Оkl, žО Scrum používají

ve spolОčnosti (navíc i Kanban), takžО dп sО p Оdpoklпdat, žО jde v podstatě o práce s touto
metodikou. R2 má se Scrumem patnáctilОtou zkušОnost, navíc pracoval s XP. R3 se Scrumem
pracoval kolОm pěti lОt, do toho je zahrnován i Kanban.
5. UvОďtО prosím zпkladní odlišОní Scrumu od jiných agilních mОtodik.
R1 porovnal Scrum a Kanban. UvОdl, žО Scrum je podle něj poměrně spОciПický vО svém
p ístupu k něktОrým procОsům (jako chovпní p i stand-upu), Kanban je v tom jОdnodušší,
volnější a nabízí vizualizaci, ktОrou sО dп nap . zpracovat určitý objОm prпcО (P íloha 2). Jinak
uvпdí, žО by jako vОlkп Пirma pot Оbovali mОtodiky jako LОSS nОbo SAFО, jak to bylo už
zmíněno v odpovědi na otпzku č. 3; inspirují sО p íkladОm jОdné holandské banky.
Dle R2 je Scrum „moc obecný“ (P íloha 3), i když vystihuje základní principy a jО dob О
definovaný.
R3 uchopil porovnání Scrumu a Kanbanu stОjně jako R1 (dle jeho názoru, Kanban v podstatě
ze Scrumu vychází). Jako zпkladní odlišОní Scrumu od jiných agilních mОtodik zmínil iterace
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(sprinty), zatímco Kanban nepracuje s časОm vůbОc. Dodal i jiné odlišОní, a to počítaní vОlocity
ve Scrumu. Jinak, dlО jОho mínění, Scrum sО docОla podobп jiným agilním mОtodikám.
(P íloha 4).
6. Čím jО možné vysvětlit takovou popularitu Scrumu?
DlО nпzoru R1, Scrum jО tak populпrní díky své „nadОПinované adě“ – mп p Оsně rozepsané,
jak by měl tým vychпzОt procОdurпlně (P íloha 2). ŽО nОjdО pouzО o principy, alО i o chovпní
účinkujících, a vždy se dá získat na konci nějakého časového úsОku ПООdback.
R2: „Myslím, že to má dva aspekty. První, že to funguje [smích].” (P íloha 3). Druhý aspОkt,
žО jО to možné snadno aplikovat i navzdory spОciПické terminologii, ale pouze pokud tomu lidé
rozumí. Kromě toho sО zmiňujО o viditОlnosti a transparОntnosti – lidé vidí, co sО dějО, a mohou
si lépО navzпjОm pomпhat, zпrovОň jО obtížně něco skrýt. Kromě toho sО rОspondОnt domnívá,
žО Scrum dnОs „už je v podstatě klasika“ (P íloha 3) kvůli širokému využívaní a jОho dalšímu
rozvoji tak, žО sО propojí víc s produkcí (DОvOps) a rozši ujО sО pro pot Оby vОlkých podniků,
kde je více agilních týmů.
R3 mп docОla kritický nпzor na to, proč je Scrum tak hojně využívпn. „Je populární proto, že se
z toho stálo novodobé klišé. <…> Dneska vlastně kdo prostě není „agile“, kdo nemá Amazon
Web Services, tak je mrtvý. Samozřejmě s nadsázkou řečeno.” (P íloha 4). JdО o to, žО Scrum jО
tak vyžadovпn pouzО kvůli tomu, žО ho používají všichni kolОm, bОz pochopОní, jОstli jО vůbОc
zapot Оbí (pro tОnto podnik nОbo pro určitého zпkazníka).
7. Napadп Vпs p íklad jiné agilní mОtodiky, ktОrп jО vhodnп k implementaci?
R1 doporučujО takové mОtodiky jako SAFО, LОSS, zmiňujО se i o Scrum of Scrums a Kanbanu.
P ipomínп, žО Оxistují i zvlпštní tОchniky, jako nap . TDD nОbo behavior-driven design, kterých
se dá využít nОzпvislО na tom, která agilní metodika je implementována (P íloha 2).
R2 sО zamě ujО na Оxtrémní programovпní a tОchniky, ktОré s tím souvisí, nap . kontinuпlní
intОgracО a pпrové programovпní. UpozorňujО, jak i R1, na tОst-driven development a Kanban.
Dle názoru respondenta, mohou výšО zmíněné věci soužit jako doplňky Scrumu. Líbí se mu
i Scrumban – dle R2 je to dobrá kombinace. ZmiňujО se o lОan dОvОlopmОntu, žО by se prvky
tohoto p ístupu daly také použít. R2 sО domnívп, žО využití doplňkových tОchnik můžО značně
ulОhčit týmovou prпci a zlОpšit nap . kvalitu kódu (P íloha 3). OhlОdně kódu poukazujО
i na p ínos používпní již zmíněné techniky párového programování, která pomпhп i p i výměně
znalostí a posílení týmu.
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R3, jako i p Оchozí rОspondОnti, íkп o Kanbanu, alО upozorňujО, žО sО nОhodí na všОchny
projОkty, protožО to jО spíš, jak sО vyjпd il R3, „to-do-list“ (P íloha 4), barОvný a sО štítky, ktОrý
jО možné spojit sО ScrumОm, alО jО otпzkou, jak by to šlo ve spojení s jinými metodami,
což zálОží na každé konkrétní spolОčnosti.
Shrnutí kО 2. okruhu jО možné udělat nпslОdující. Scrum používп každý z rОspondОntů, i když
jОjich zkušОnosti jsou výrazně odlišné (od jednoho roku využití až po 15 lОt). Nпzory na to, čím
sО liší Scrum od jiných mОtodik, byly poměrně různorodé: R1 sО domnívп, žО Scrum jО docОla
specifický, R2 je názoru, žО jО p íliš obОcný. R1 a R3 porovnпvají Scrum s Kanbanem; R1
uvпdí, žО Kanban jО jОdnodušší. R3 doplňujО, žО Scrum mп itОracО a vОlocity, jinak žпdnп
zпsadní odlišОní od jiných metodik nevidí. K popularitě R1 Оkl, žО to jО díky p Оsným
definicím, R2 mluvil o tom, žО to prostě ПungujО, jО transparОntní a poměrně snadno
implementovatelný (za určitých podmínОk). R3 zastupujО jiný nпzor – míní, žО Scrum jО tak
populпrní jОn díky tomu, žО to jО dnОs prostě „trОndové“.
K implementaci doporučujО R1 takové velké ПramОworky, jako nap . SAFО; R2 se zmiňujО
o XP a lОanu. Všichni t i rОspondОnti mluvili o Kanbanu. R1 a R2 se navíc zmínili o TDD a
o tom, žО nОní nutné zapomínat na jОdnotlivé tОchniky, ktОré sО dají spojit s různými agilními
metodami.

4.2.3 Okruh 3: Problémy p i implОmОntaci
8. Byl/a jstО zaměstnпn/a vО Пirmě běhОm implОmОntacО agilních mОtod?
a.

SОtkal/a jstО sО p i implОmОntaci agilu s nějakými problémy?

b. Pokud ano, s jakými? Jak jstО jim čОlil/a?
R1 odpověděl, žО byl „součástí dodávek, kdy se ta metodika používala“ (P íloha 2). R2 byl
zaměstnпn v několika Пirmпch, kdО podobnп implОmОntacО probíhala, stОjně jО na tom i R3.
Za nОjvětší problém R1 označil začlОnění agilního týmu do zbytku organizacО, obzvlпšť pokud
jde o podniková pravidla a napojОní týmu na ПirОmní procОsy. Zmínil, žО nap . Пinanční ízОní
v jejich spolОčnosti sО dělп v podstatě dlО watОrПallu a tím pádem je podobné napojОní do značné
míry komplikované. R1 navíc mluvil o p Оchodu na vОlocity z man-dayů, žО to pro ně bylo
na začпtku obtížné a nezvyklé. Poslední problém, který respondent uvedl, byl nedostatek místa
a s tím souvisОjící potížО s komunikací uvnit týmu.
R2 byl u procОsu implОmОntacО několikrпt. Podle něho bylo jedním z problému nОporozumění
toho, co je Scrum, což mělo vliv na procОs implОmОntace: „Protože často někdo zaslechl
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„Scrum není žádná dokumentace“ nebo „Scrum je něco, co se dělá strašně jednoduše
a nepotřebujeme žádnou architekturu“ [smích].“ (P íloha 2). Jako ОšОní problému vidí
vzdělпvaní něktОrých zaměstnanců (jen něktОrých kvůli cОně podobné certifikace), ktО í pak
mohou své znalosti ší it kolОm sОbО. ZdůrazňujО, žО jО vОlicО důlОžitп podpora managementu.
Stanou sО i nОdorozumění mОzi vývojп Оm a zákazníkem (poslední to chce podle agilních
mОtod, pro něho to však dělají dlО watОrПallu). R2 doplňkově íkп jako člověk, ktОrý se pracovně
často pohybuje v jiném kulturním prost Оdí, o kulturních odlišОních (mОntalitě), ktОré mohou
také mít značný vliv na týmovou práci.
R3, který to, co i R2, zažil vícО nОž jОdОnkrпt, poukázal na to, žО si lidé těžko zvykají na nový
způsob prпcО nОbo nО vždy chпpou principy Scrumu sprпvně (nap . nОzvlпdali systém sprintů),
tím můžО být způsobОnп pomalost prпcО, ktОrп sО nОlíbí managОmОntu (P íloha 4). Označil,
žО s KanbanОm podobné potížО nОbyly.
9. Víte, nakolik jО těžké, nОbo snadné sОstavit tým, ktОrý by vyhovoval agilním principům?
R1 p ipomínп svou odpověď na otпzku č. 3, žО podlО něho jО klíčovп sОniorita člОnů týmu. Míní,
žО člověk by měl mít určité schopnosti nОjОn pro samotný vývoj, alО i pro businОss nОbo
architekturu, a mohl by vnímat problém s p ОsahОm (P íloha 2). Bez toho by podle názoru
respondenta tým fungovat nemohl.
DlО mínění R2, to není tak těžké, zalОží jОn na vůli, p пní spolupracovat a na chemii. Tím myslí
situacО, kdy jОdОn člověk nОchcО s nějakým konkrétním jОdincОm pracovat, alО to sО dп napravit
tak, žО sО lidé v týmОch budou vyměňovat (pokud jО těch týmů víc). ObОcně zdůrazňujО, žО jО
důlОžité, aby všichni v týmu do sebe zapadali, jak podle svých rolí, tak i podle schopností,
p ičОmž nОní obzvlпšť nutné, aby všichni byli skvělí programпto i, nýbrž aby lidé měli
„otevřenou mysl“ (P íloha 3). ZmiňujО, žО komunikacО jО klíčovým bodОm, kvůli čОmuž by
nОměla kapacita týmu p Оsahovat deset lidí. Tým pak ПungujО jako jОdОn cОlОk a jО otОv Оnější.
R3 sО domnívп, žО „není to otázka, jestli je to těžké, nebo snadné, ono je otázka, jestli jsou
ty lidé ochotní v tom pracovat. Pokud jsou ty lidé všichni 18 ochotní v tom pracovat, tak je
to snadný. Pokud jediný z deseti lidí není ochotný, tak je to neskutečně těžké a blíží
se to k nemožnému.” (P íloha 4). Doplňkově zmiňujО, žО tým by nОměl mít hodně lidí: „Když

Zde a nadále platí, žО slovo jО zvýrazněno tučně, protožО ho rОspondОnt v rozhovoru zdůraznil hlasОm, což jО
v p Оpisu označОno kurzívou, avšak p i citovпní nОní stОjný způsob zvýraznění možné použít.
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máte 50 lidí ve scrumovém týmu, tak se můžete dostat k tomu, že jste u vodopádu – svým
způsobem, jo. Prostě v chaosu.“19 (P íloha 4).
10. Pokud někdo do týmu nОzapadп (jsou v týmu intОrpОrsonпlní konПlikty), jak to ОšítО?
R1 odpověděl, žО když prпcО dlО agilního p ístupu tОprvО začala, nООxistovala možnost měnit
lidi, takžО p ОcО jОn musОli nějak dohromady pracovat. Později týmy začali sОstavovat
na zпkladě p Оdchozích zkušОností, tím pпdОm byla snaha, aby lidé, ktО í spolu nОvychпzОjí
nebo nepracují tak, jak je nutné, do projektu nevstupovali.
R2 jОště v odpovědi na otпzku č. Ř Оkl, žО pokud jОdОn z člОnů týmu způsobujО potížО, jО
zapot Оbí domluvit sО s ním nějakým způsobОm nОbo ho i z týmu vyloučit. V p Оdchozí otázce
zmínil, žО by bylo možné lidi mОzi týmy vyměňovat. Avšak můžО sО stпt, žО určitý člověk
nezapadá do žпdného týmu, a tam vyvstává otпzka, jОstli vůbОc můžО takhlО pracovat.
RОspondОnt zdůrazňujО, žО „ten tým je daleko citlivější a „diagnostický“ na takové problémy
než třa v nějakém waterfallu.“ (P íloha 3). Navíc dodпvп, žО obrovskou roli hraje Scrum Master,
kterého porovnává s trОnérОm Пotbalového týmu, protožО sО v p ípadě problému snaží každého
vyslechnout a problém vy Оšit.
Dle R3 zalОží na tom, jak pracujО Product OwnОr. ŽО pokud nejde o Product Ownera, jak je
vnímán v agilní metodice, ale spíš o obyčОjného managОra, ktОrý sО snaží cОlý procОs vývojО
kontrolovat a nОdпvп pracovníkům určitou volnost, můžО to cОlé zkazit. ZО svých zkušОností
doporučujО problОmatické oddělОní dпt na outsourcing nОbo ho prostě oddělit.
Shrnout výslОdky 3. okruhu sО dп tímto způsobОm. Každý z respondentů zažil implОmОntaci
agilních metod, R2 a R3 několikrпt. Každý sО také sОtkпval s obtížОmi. VýčОt problémů:
zapojОní týmu do cОlkОm watОrПallové organizacО, používпní vОlocity místo man-dayů, možný
vliv prost Оdí (nedostatek/omezení místa) na komunikaci, nepochopení metodiky Scrum,
nОporozumění mОzi vývojп Оm a zпkazníkОm, kulturní odlišnosti, pomalý p Оchod na agilО
a čas, ktОrý jО pot Оbný, aby si na něj lidé zvykli. Jako ОšОní něktОrých z výšО uvedených
problémů bylo nabízОno vzdělпvání zaměstnancО, což by mohlo zvýšit úrovОň porozumění
metodice a ulОhčit p Оchod (implОmОntaci). Důraz byl kladОn i na pot Оbu podpory vyššího
managementu.
K týmu a problematice s ním spojené byly nпzory nО vО všОm stОjné. R2 Оkl, žО sОstavit tým
těžké nОní, zatímco R3 sО domnívп, žО jdО pouzО o ochotu lidí pracovat takovým způsobОm
a navíc spolu. R2 také zmiňoval ochotu (p пní) pracovat, doplňkově je to i o vůli a o tom, jak
19

R3 sО ani jОdnou běhОm rozhovoru nОzmínil o takových mОtodikпch jako SAFО nОbo LОSS.
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k sobě lidé zapadají (jestli se nevyskytují interpersonální konflikty), – žО bОz splnění těchto
kritérií tým fungovat tak, jak by měl, nОbudО. Zajímavostí jО, žО pokud R1 trvп na vysokých
a různorodých schopnostОch člОnů týmu, R2 sО domnívп, žО to tak důlОžité nОní, spíšО vítá
otОv Оný p ístup k procesu vývoje.
Jako jeden zО způsobu vy Оšit vnit ní konПlikty uvedli všichni výměnu lidí mezi týmy. R2 navíc
navrhuje promluvit si s člověkОm, pop ípadě ho z projОktu vyloučit, a zdůrazňujО důlОžitost
rolО Scrum MastОru p i podobných komplikacích. R3 poukazuje na Product Ownera, který by
se mohl do ОšОní zapojit, a navrhujО, pokud jde o nějakou týmovou jОdnotku, outsourcing nОbo
jОjí oddělОní.

4.2.4 Okruh 4. Dodržovпní principů agilu a praxО
11. JО u Vпs používпn princip kolОktivní viny (za chyby zodpovídají všichni člОnové týmu)?
R1 na tuto otпzku zarОagoval takto: „Je to super princip [smích]. Používáme ho i mimo agilní
týmy [smích]“ (P íloha 2).
Odpověď R2 byla úplně opačnп – p iznal sО, žО pojОm viny nОsnпší. ŽО tým by měl nést
zodpovědnost za produkt a vОškОrп rozhodnutí by měla být spolОčnп. Dle jeho názoru kolektivní
vina jОn zvyšujО spolОčný stres, můžО být zdrojОm šikany, a tím škodí ОПОktivitě (lidé dělají víc
chyb). JО důlОžitější, aby tým prostě Пungoval a soust Оděně plnil svou prпci, „aby měl nějaký
dobrý pocit z toho, co dělá, a když se něco nestihne, tak se prostě nestihne, jo.“ (P íloha 3).
Problém jОdnoho člОna týmu jО spolОčný problém – podobný princip vО spolОčnosti R2 jО
používпn, ale dle jeho názoru by to nОmělo být znОužívané. Avšak projОdnпní chyb můžО být
užitОčné, dlО R2, pro rОtrospОktivy a následný rozvoj týmu.
R3 tОn princip zažil, alО dlО jОho mínění jО typické spíšО hlОdaní „obětního bОrпnka“ (P íloha 4).
ZdůrazňujО, žО sпm Scrum napomпhп chyby upravovat tím, žО jО vždy možné vrпtit sО zpпtky
a něco upravit. Domnívп sО, žО by tОn princip nОměl být používпn, protožО chyby dělají
konkrétní lidé, a každý by měl za svůj omyl odpovídat zvlпšť.
12. Jak byste popsal/a vztah VašОho týmu sО zпkazníkОm?
R1 uvпdí, žО v agilním týmu je zákazník jeho člОnОm a klíčovým jО Product OwnОr, ktОrý by
měl umět sprпvným způsobОm stanovit priority a mít na jОjich provпdění pravomoc. Domnívп
sО, žО „…vztah s tím zákazníkem je v případě dodávek Scrumem, třeba těmi adaptivními
a agilními metodami lepší, protože ten zákazník dostane ne to, co se snažil popsat na začátku,
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ale dostane to, co chce, když je to hotové. Což je velký rozdíl “ (P íloha 2). Dle názoru
respondenta problém změn agilní mОtodiky „určitě řeší“ (P íloha 2).
R2 mп často kvůli spОciПicО své spolОčnosti zákazníka v jiné divizi. MůžО sО stпt, žО kvůli tomu
nОmají vývojп i dostačující kontakt s businОssОm, a to Оší tím, žО jО posílají do nějakých hubů
nОbo skladů, a to pomпhп lépО chпpat pot Оby zпkazníka. Mají dokoncО spОciпlní vzdělпvací
program. Jiný způsob jО do procОsu vývojО, do týmu, dostat lidi p ímo z businОssu nebo z toho
odvětví (jОstli jdО o kurýra v produktu, tak sО na něho obrпtit). Bylo by ideální, dle R2, mít je
v týmu napo пd, alО pokud to nОjdО, tak je minimпlně zvпt na sprint review, aby se k tomu
vyjпd ili nebo aby to i zkusili, protožО Product OwnОr, ktОrý zastupujО zпkazníka, nОmп vždy
natolik hluboké znalosti, jako jО zapot Оbí.
Úplně jinou odpověď uvОdl R3. Měl zkušОnost, žО zпkazník něco vymýšlí, a to sО ihnОd dпvalo
do sprintu, kvůli čОmuž cОlý procОs sОlhпval. DokoncО rОspondОnt, ktОrý tОhdy dělal Scrum
MastОra, sО kvůli tomu hпdal s Product OwnОrОm. R3 sО domnívп, žО zпkazník nОmп moc vОlký
zájem o proces, jen o výsledek jako takový. ŽО sО podívп na rОlОasu na to, jak to ПungujО
(za takovou možnost rОspondОnt Scrum chválí), ale na to, jak k takovému výslОdku došlo, se
ptát většinou nОbudО.
13. Jak často sО stпvп, žО Product OwnОr nОbo Scrum MastОr mп pracovat s vícО nОž jОdiným
týmОm? MůžО to způsobit problémy v projektu?
R1 sО domnívп, žО Product OwnОr byl sО měl soust Оdit pouzО na jОdОn projОkt, protožО
to vyžadujО jОho neustálou pozornost, zatímco Scrum MastОr můžО vést dva-t i týmy. AlО
i p Оsto v jОjich spolОčnosti SM chybí, kvůli čОmuž jО občas nabírají ОxtОrně.
R2 zpozoroval, žО sО to u nich stává poměrně často, alО dobré to podlО něho nОní. Domnívп sО,
žО Scrum MastОr by měl pracovat pouzО s jediným týmem, zatímco Product Owner toho
zvládne víc (dva-t i, alО maximпlně pět týmů), jinak by se mohla prпcО výrazně zhoršit.
RОspondОnt zdůrazňujО, žО sО rolО nОsmí p Оkrývat, a žО oba mají být v týmu. Scrum Master je
obzvlпšť důlОžitý v průběhu Пormovпní týmu, později nОmusí být stпlО k dispozici, ale
to nОznamОnп, žО by SM už vůbОc nebyl pot Оbný.
R3 jО rozhodně proti tomu, aby jak Product Owner, tak i Scrum MastОr měl na starost víc nОž
jОdОn tým. Nap . pokud by Scrum MastОr vОdl několik týmů, tak by nОměl ani dostatОk času,
ani sil věnovat se každému z nich nпlОžitým způsobОm – plпnovat něco, p ipravovat se nebo
diskutovat.
14. VyžadujОtО od PO a SM nějaké cОrtiПikпty? Pokud ano, jaké?
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R1 Оkl, žО žпdné cОrtiПikпty nОvyžadují, spíš je zajímá, kde se s tím lidé setkali: „A úplně ještě
ideálně, že i někdy zažili nějaké selhaní toho týmu a jsou schopní se z toho poučit.“ (P íloha 2).
MnohОm důlОžitější jsou zkušОnosti.
R2 upozorňujО, žО podobné cОrtiПikacО jsou moc drahé, i když vОlicО kvalitní, alО zпrovОň
„ty certifikáty skutečně z toho člověka Product Ownera nebo Scrum Mastera neudělají.“
(P íloha 3). PodlО něho stačí, aby prošlo školОním jОn několik lidí, ktО í pak budou ší it znalosti
dпl. AlО stОjně, jako i R1, cОní zkušОnosti a rОпlní životní situacО. VО spolОčnosti mají vlastní
certifikaci a tréninky.
R3, ktОrý sпm několikrпt dělal Scrum MastОra, odpověděl, žО to nikdy od něho nОvyžadovali,
a ve Пirmпch, kdО pracoval, to nОbylo požadovпno ani od jiných lidí. RОspondОnt vnímá
certifikáty poměrně kriticky: „K čemu to je? Upřímně, je to dvoudenní školení, na konci kterého
dostanete takový kus papíru. […] To je prostě duch moderní doby – čím víc člověk má papírů
s nějakém razítkem, tím jako je lepší, což je blbost.“ (P íloha 4). Kritizuje i ceny, za které jsou
tyto certifikáty nabízeny. Podle jeho názoru to využívají lidé, ktО í sО vО Scrumu nОvyznají a jen
chtějí vydělat pОnízО, a pak dochпzí k tomu, žО tato mОtodika ani nОní normпlně
implementována.
15. Na kolika agilních projektech můžО zпrovОň pracovat jОdОn člověk?
R1 sО domnívп, žО vývojп můžО pracovat vícО nОž na jОdnom, alО spíš na dvou-t Оch, protožО
jinak člověk nОbudО schopen po пdně sО na svou prпci soust Оdit. Avšak zdůrazňujО, žО kvůli
tomu, žО v jОjich spolОčnosti jsou i standartní, nejen agilní, projekty, tak takoví specialisti, jako
nap . businОss analytici, jsou vynucení pracovat i na 7–10 projОktОch. Samoz Оjmě to mп vliv
na kvalitu jejich práce, ale v současnosti se s tím nedá nic dělat. PodtrhujО, žО na podobné věci
jsou agilní týmy velice citlivé (P íloha 2).
R2 v podstatě souhlasí s tím, co Оkl R1. JО důlОžité, aby sО člověk soust Оdil, tím pпdОm jО
nОjlОpší, aby pracoval na jОdnom projОktu, alО obyčОjně jО tomu jinak, v jeho spolОčnosti také.
Zajímavý post Оh jО, žО Оxistují rolО, ktОré nejsou dle respondenta zapot Оbí v týmu napo пd;
jako p íklad R2 uvádí UI/UX designera (P íloha 3). To však nОznamОnп, žО by tým nОměl být
stabilní. Pokud člověk pracujО na dОsОti projОktОch, což respondent také zažil vО svém podniku
ihnОd po implОmОntací agilu, tak to spolОčnosti nОprospějО, pokud alО nОjdО nap . o takové lidí,
jako tОstО i, ktОré se mohou mezi projekty pohybovat.
R3 je názoru, žО člověk můžО pracovat na několika projОktОch, alО závisí to na takových
ПaktorОch, jako sprпvné naplпnovпní sprintů, a jОstli jdО o prпci nap ič týmy nОbo i firmami.
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Ale zalОží i na samotném člověku, jОstli to zvlпdnО a nastaví všОchno tak, aby se nezbláznil
(P íloha 4). PodtrhujО, žО pokud někdo něco nОzvlпdп, tak nic se nestane.
16. PopištО prosím, jak probíhп komunikacО mОzi člОny týmu.
R1 odpověděl, žО komunikacО buď probíhп osobně, protožО sОdí v jОdné kancОlп i, nОbo
používají Slack.
Dle R2 to celkem zalОží na tom, jak je firemní kultura nastavená ve spolОčnosti (formální nebo
více neformální) a nakolik dob О plní své povinnosti Scrum MastОr a Product OwnОr. Jinak
kvůli specifikaci podniku (logistika, gОograПické rozdělОní) používají několik nпstrojů, nap .
IBM Rational Team Concert, který jО kromě jiného možné používat i na watОrПallové projОkty.
Navíc rОspondОnt zmiňujО i Jiru.
R3 Оkl, žО sО baví po tОlОПonu nОbo používají Slack. ZdůrazňujО, žО obОcně komunikacО v týmu
má být velice dobrá – musí sО vě it a pomпhat si navzпjОm, a zalОží na lidОch, ktО í zastupují
role Priduct Ownera a Scrum Mastera.
17. PoužívпtО nějaký soПtwarО k plпnovпní sprintů, mООtingů, pro backlogy atd.? Pokud ano,
uvОďtО nпzОv.
V p ípadО R1 tým používп Jiru a TrОllo. Jira mп agilní moduly, tam tým dпvп backlogy
a mООtingy. TrОllo jО používпn pro plпnovпní, a odtud se údaje p Оvпdí do Jiry.
R2 znovu zmínil Rational Team Concert, vО ktОrém jО možné nap . dělat backlogy. OznačujО,
žО čím složitější nпstroj jО, tím vyšší ПlОxibilitu mп a tím lépО umožňujО p izpůsobit
se zákazníkovi. K JirО íkп, žО „Ta Jira před pěti-šesti lety byla velmi jednoduchá. Dneska se
stává Jira komplexnější a komplexnější [smích]. <…> Rozhodně Jira je nejlíp integrovaný
nástroj mezi dalšími produkty.“ (P íloha 3). Uvпdí, žО v porovnání s Rational Team Concertem
jО Jira dostupnější a mп širší síť vОndorů, alО nпstroj od IBM byl od začпtku vyvíjОn
pro koordinaci, jО obОcnější a mп lОpší intОgraci, nap . s test managementem (P íloha 3). Avšak
respondent se domnívп, žО nпstroj nОní tak důlОžitý – jО možné úspěšně používat i zОď
se stickery, ale to platí pro tým, který nemá geografické rozdělОní, jinak nějaký spОciпlní
soПtwarО pot Оbovat budou. Mohou to být i ExcОl nОbo SharОPoint.
Stanovisko R3 k Jire je docela kritické: „Jira je hrozný paskvil, to nepoužívejte.“ (P íloha 4),
alО p iznпvп, žО jО vОlicО rozší Оnп. ZmiňujО Asanu, o které zaslechl, a TrОllo (pot ОbujО
na Scrum speciální plugin), avšak na používпní doporučujО výhradně Tergetprocess. Uvádí,
žО jО asi nОjdražší zО všОch výšО zmíněných nпstrojů (25$/měsíčně na člověka), alО zпrovОň,
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podlО rОspondОnta, jО nОjlОpší; R3 s ním pracoval vО všОch Пirmпch (P íloha 4). Má spoustu
služОb a širokou škпlu nastavОní, díky čОmuž sО dп p izpůsobit jakýmkoliv požadavkům. VОrzО
zdarma mп pouzО tisíc Оntit (tasky, bugy, komОntп О…), jinak sО nОliší od zaplacОné vОrzО.
Entity jО možné nпslОdně mazat. R3 označujО, žО by verze zadarmo mohla stačit, pokud nejde
o vОlkou spolОčnost.
18. Jakou délku sprintu obyčОjně mпtО?
U R1 sprint trvп dva až t i týdny. R2 měl v období, kdy sО rozhovor konal, projОkt, běžící
na dvoutýdОnních sprintОch. Označil, žО jО to optimпlní varianta, jinak by délka sprintu nОměla
p Оsahovat jОdОn měsíc. AlО zdůrazňujО, žО zalОží i na samotném projОktu: pokud jО poměrně
krátký, tak tam by se daly zkrátit i sprinty, a naopak. Úplně to samé, co i R2, íkп R3 – o korelaci
mОzi vОlikostí projОktu a délkou sprintu. Doplnil, žО na týdenních sprintech se to nОstíhalo nap .
tОstovat, a žО měl takovou zkušОnost, žО různá oddělОní (graПika a vývoj) měla i různé sprinty.
19. Pokud v průběhu sprintu nějaký úkol nОní splněn, co sО s úkolОm dпlО stanО? Jak často
se Vám to stává?
Dle R1, se něco podobného stává vО vícО nОž polovině p ípadů, žО nějaký úkol nОní splněn.
To tým buď hodí do nпslОdujícího sprintu, nОbo to „řeší bokem“ (P íloha 2), pokud je úloha
důlОžitп. Tým můžО požпdat i o pomocnou roli, která s tím pomůžО, alО to sО nО Оší Scrumem,
alО spíš za použití SAFО. Proč sО to vůbОc stalo, se projednává rОtrospОktivě: jОstli to bylo
ovlivněno okolím, dalo by sО to včas p Оkonat.
P Оmístění úkolu do dalšího sprintu a diskuse na rОtrospОktivě o tom, proč sО to stalo, zmiňujО
i R2.

íkп, žО to jО typické ОšОní, alО zпrovОň zdůrazňujО, žО takové p Оmístění úkolu jОště

neznamená jeho nezbytnou implementaci, protožО další sprint mп už svůj backlog a tam jsou
prioritní jiné stories. DokoncО můžО být úkol vymazán, pokud se zjistí, žО nОní v podstatě
validní. NěktО í story rozdělí na hotovou čпst a na to, co jОště zbývп, a to poslОdní sО p Оmístí
jako nový úkol do dalšího sprintu, alО dlО nпzoru R2 jО lОpší vnímat to, co není hotové jako
celek, jako nОukončОné. Respondent také íkп, žО z podobných zkušОností, z retrospektivy by
se měl tým poučit, avšak bОz pocitu viny.
RОakcО R3: „Oh…tak stává se to častěji, než by mělo.“ (P íloha 4). StОjně jako u p Оdchozích
rОspondОntů, ОšОním bylo p Оsunutí story do dalšího sprintu. OznačujО, žО zkušОnosti lidí a 10
až 20 sprintů pomohou nadпlО sprпvně hodnotit objОm prпcО, díky čОmuž tým budО vědět, kolik
toho jО schopОn stihnout, a nОbudО dпvat do sprint backlogu zbytОčné úkoly. Podobné situacО
jsou dle R3 pochopitelné a normální na začпtku práce za pomocí sprintů.
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20. Jakп jО st Оdní délka plпnovacích mООtingů?
R1 odpověděl, žО v jejich p ípadě jdО o skoro hodinu a půl, alО jО docОla problОmatické dostat
všОchny lidi na tento meeting kvůli jОjich rozvrhům nОbo omОzОním s místnostmi. U R3 je
zkušОnost stОjnп, tj. hodina a půl jako st Оdní délka.
21. Daily stand-up by měl idОпlně být každé rпno vО stОjnou dobu, vО stОjném místě, vО stoje
a maximпlně 15 minut. Jak to mпtО Vy?
R1 uvádí, žО sО jim vО většině da í to takto dodržovat a jsou v tom i určité výhody: vО stoje lidé
nОmohou pasivně a uvolněně meeting sledovat – mají se do něj zapojit, a pОvný čas umožňujО
p ОdОm zarОzОrvovat místnost a oznпmit to lidОm, aby na to byli p ipravОni.
R2 poukazujО, žО v jОjich podniku jО to problОmatické, protožО mají hodně pracovníků v Asii.
Ale i když to nОní vО stОjný čas, i tak se snaží podobný mООting uskutОčňovat každý dОn.
Dle názoru respondenta jО vОlicО důlОžité, aby to bylo opravdu o tom, co kdo udělal a co budО
dпlО. MůžО sО stпt, žО si na začпtku adopcО budou lidé myslОt, žО „to je takové normální denní
kafičko nebo prostě povídání, co kdo dělá a tak, jo.“ (P íloha 3). Délka zпlОží podlО R2
na vОlikosti týmu, alО optimпlní jО 15 minut. ZdůrazňujО, žО pro správné vedení a chápaní
mООtingu jО vОlicО důlОžitп rolО Scrum MastОra.
Slova R2 o tom, žО vliv na délku daily stand-upu má velikost týmu, opakuje i R3. íkп, žО sО to
dá zvlпdnout i za pět minut, alО „ještě pět minut před tím všichni slézali, pět minut potom se
ještě všichni nadávali [smích].“ (P íloha 4). Zažil i p ípad, kdО se meeting jakoby p Оmístil
do Slacku, kde lidé všОchno psali, aniž by sО setkávali. Respondent hodnotí meeting jako
p ínosný z toho pohlОdu, žО lze takovým způsobОm rychlО odhalit problémy a jО vidět, kdo
na čОm pracuje.
Okruh budО uzav Оn shrnutím výše probraných otázek. Pokud začnОmО principОm kolОktivní
viny, tak ve spolОčnosti R1 sО hojně používп, u R2 je také něco podobného, alО dlО jОho nпzoru
je nutné, aby to nijak neškodilo týmové prпci a nОzačalo to být zdrojОm šikany. R3 to má
za sОbou, avšak na rozdíl od R1 a R2 sО domnívп, žО zodpovědnost by měl mít každý svou.
Zákazník u R1 je v podstatě člОnОm týmu, a tam, dlО rОspondОnta, jО klíčový Product OwnОr,
a agilní mОtody jsou takové spoluprпci obОcně vОlmi nápomocné. U R2 bývá zákazníkem jiná
divize, což mп důslОdky na prпci vývojп ů, ktО í kvůli nОdostatku znalosti businОssu navštěvují
huby anОbo nap . nějakп doplňkovп školОní. RОspondОnt označujО, žО by bylo vОlicО p ínosným
zapojОní někoho, kdo k tomuto produktu můžО mít vztah (nap . pracovník skladu), který by to
zkusil naživo a okomОntoval jako spОcialista na danou oblast, což ani vývojп i, ani Product
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Owner, nОjsou. R3 sО domnívп, žО zákazníka nezajímá proces vývoje, ale jen pouhý software
(produkt). Co se týká Product Ownera a Scrum Mastera, zde jsou výsledky docela odlišné. R1
zastupujО nпzor, žО PO můžО vést pouzО jОdОn tým, SM vícО (dva až t i). R2 mп opačné mínění
– žО by SM měl mít na starost jОdОn tým, zatímco PO dva nОbo t i, maximпlně pět. Oproti
prvním dvěma rОspondОntům sО R3 domnívп, žО jak SM, tak i PO by měl mít jОn jОdОn tým.
Certifikace není v žпdném zО t Оch p ípadů nijak zvlпšť požadovanп, mnohОm cОnnější jsou
p Оdchozí zkušОnosti, a to i nОgativní. R2 a R3 sО shodují na tom, žО žпdnп cОrtiПikacО, která je
kromě jiného i docela drahá, z pracovníka nОudělп specialistu na agile.
Druhп čпst okruhu mп zamě Оní na týmovou prпci. R1 a R2 sО shodují, žО by měl člověk idОпlně
pracovat na jednom projektu, aby se mohl soust Оdit na svou prпci co nОjlépО, alО vО skutОčnosti
to tak nОbývп. R2 mп zkušОnost s tím, žО jО možné do týmu p ipojit člověka, ktОrý by plnil
nějaký úkol, a po jeho splnění odchпzОl (nap . UI/UX dОsignОr). R3 se domnívп, žО člověk
můžО pracovat na vícОro projОktОch, alО závisí to na takových okolnostech, jako firemní
prost Оdí, délka sprintů projОktů, plпnovпní a rysy jednotlivého jedince. Komunikace uvnit
týmu probíhп buď osobně (R1), telefonicky (R3) nОbo p Оs Slack (R1, R3); u R2 sО používп
nap . IBM Rational TОam ConcОrt nОbo v nějakých oddělОních i Jira. R2 a R3 upozorňují,
žО Product Owner a Scrum Master jsou také nОsmírně důlОžití pro zachování kvalitní, dobré
komunikacО mОzi člОny týmu. Na jiné účОly jsou používпny takové nпstrojО, jako TrОllo (R1,
R3), Jira (R1, zmiňujО to R2, avšak R3 Jiru nОdoporučujО). R2 používп IBM Rational Team
ConcОrt a íkп, žО jinak sО dп použit cokoliv, dokoncО i tabule, a na soПtwaru až tak nОzalОží.
R3 se zmiňoval o Asaně a vОlicО doporučoval TargОtprocОss. Sprinty mají všichni v podstatě
stejné – dva týdny; mohou být odchylky do t Оch týdnů (R1), R2 kladО důraz na to, žО by délka
sprintu neměla p Оsahovat čty i týdny. Jak R2, tak i R3 poukazují na to, žО ОxistujО korОlacО
mezi rozsáhlostí projektu a délkou sprintu. NОsplněné úkoly (storiОs) se objevují poměrně často
u každého rОspondОnta, a u všОch t Оch jО úkol vО většině p ípadů p Оmístěn do dalšího sprintu.
R2 uvпdí, žО sО můžО stпt, žО úkol budО později označОn za nevalidní a bude vymazán. R3
se domnívá, žО podobnп situacО sО vyskytujО častěji v týmОch, ktОré jОště nОjsou tak zkušОné,
alО po několika sprintОch budu schopny vypočítпvat vОlocity a tím by se měla nОpot Оbnп
činnost (nОbo ktОrou zjОvně nОbudou stíhat) eliminovat. Plпnovací mООting mп st Оdní délku
hodinu a půl u všОch rОspondОntů. Co se týká daily stand-upů, R1 to mп skoro idОпlně dlО
mОtodických pokynů (alО občas bývп problém s místem), u R2 to není ve stОjný čas, alО snaží
se mООting dělat každý dОn. R3 mп zkušОnost, žО sО tОnto mООting provпděl i p Оs Slack. R2
a R3 sО shodují, žО délka mООtingu můžО zпvisОt na vОlikosti týmu, alО nОměla by p Оsahovat
15 minut.
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4.2.5 Okruh 5: Výsledky implementací
22. Dп sО íct, žО díky používпní agilu sО po časО výslОdky prпcО vО VašОm týmu zlОpšily?
R1 po porovnпní výslОdků s watОrПallОm íkп, žО zkušОnost s agilОm jО lОpší – obzvlпšť díky
p ímé prпci sО zпkazníkОm. Občas byl problém s nějakými spОcializovanými oddělОními, jako
nap . bОzpОčnost nОbo architОktura. AlО pokud byl uživatОl podlО rОspondОnta spokojený, tak
samotnп Пirma nО vždy, alО R1 douПп, žО sО to po implОmОntaci robustnějších mОtodik (typu
SAFe nebo LeSS) změní. Nic konkrétnějšího k týmu nОzmiňoval.
R2 s jistotou odpověděl, žО to bylo vО prospěch: zlОpšila sО komunikacО, tým začal být více
propojОný. Zmínil, žО občas jО to na začпtku problém, pokud jО někdo více introvert, jak to bývá
nap . u programпtorů.
R3 také odpověděl, žО sО výslОdky zlОpšily, alО to pot ОbujО čas. Po prvních sprintОch to tak
nebylo – jОn po čty Оch itОracích sО situacО měnila k lОpšímu. AlО rОspondОnt poukazujО na to,
žО zdО jО zпvislost i na délcО sprintů, alО s časОm tým začnО odhadovat vОlocity p Оsněji.
23. Mělo zavОdОní agilu dopad na rozsah dokumОntacО k projОktům?
V týmu R1 to vliv mělo bОzpochybně. SpОciПikace pro projekty, vedeny dle waterfallu, byly
mnohОm rozsпhlОjší, alО v agilním týmu má samotný kód vyšší prioritu nОž dokumОntacО. Ta se
později dělп v Trello nebo v JirО. Avšak tam jО problém, žО sО v tom orientuje pouze tým, ale
někdo další to už tak nОzvlпdп (co kdО jО možné najít atd.).
R2 sО domnívп, žО vliv jО bОzpodmínОčný, avšak je zde riziko, žО si někdo budО myslОt,
žО ve Scrumu nОní dokumОntacО zapot Оbí vůbОc. Avšak, jak rОspondОnt poukazujО,
dokumОntacО jО nutnп pro support, což jО starost Product OwnОra. DokumОntacО můžО být
pot Оbnп i pro získпní nějaké cОrtiПikacО, nОbo pro koncového uživatОlО (tréninkové matОriпly,
uživatОlskп p íručka, něco k instalací), (P íloha 3). Navíc R2 označujО, žО pokud někdo z týmu
odejde a dokumentaci nezanechп, můžО to způsobit problém jОho zпstupci, protožО nОbudО znпt
kontОxt. JО možné dlО rОspondОnta psпt dokumОntaci p ímo v kódu nОbo vytvп Оt jakousi
sémantickou síť pro cОlý produkt. Také zdО hrajО důlОžitou roli i rОquirОmОnt managОmОnt –
co, jak a kde definovat, aby s tím mohl pop ípadě pracovat i zпkazník. R2 íkп, žО to jО možné
dělat dvěma způsoby: z hora dolů – od obecného k dОtailům, nОbo naopak – psпt něco ihnОd
u stories.
Jinou odpověď poskytnul R3: dlО něho to vliv nОmělo a dokumОntacО by měla být součпstí
stories p i používпní jakékoliv mОtodiky (P íloha 4). ZalОží na tom, jОstli to chcО zпkazník
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a jОstli dokumОntacО byla pОčlivě zpracovпna vО spolОčnosti i p Оd p ОchodОm na agilО. „Pokud
ta firma dělala všechno správně před zavedením, že komentovala, tak budou komentovat
i potom, pokud nekomentovali, tak nebudou komentovat ani potom.“ (P íloha 4). R3 doporučí
používat nějaké soПtwary, ktОré by dokumОntaci dělaly automaticky v kódu. Respondent navíc
upozorňujО na p Оchod na GDPR, p i ktОrém jО nutné klást mnohОm větší důraz
na dokumОntaci, nОž to bylo p Оd tím.
24. Bylo podlО VašОho nпzoru zavОdОní agilu p ínosným pro Vпš podnik?
R1: „Prozatím myslím, že ne.“ (P íloha 2). VysvětlujО to tím, žО agilní mОtodiky v jejich
podniku jsou poměrně mпlo využívпny, nicméně výhody lze pocítit i v jednotlivých úsecích
prпcО. „Máme dvě aplikace tímhle způsobem doručené a tam se v podstatě právě podařilo tomu
zákazníkovi doručit to, co on na začátku nevěděl, že chce. A v tom bylo to kouzlo.“ (P íloha 2).
R2 sО domnívп, žО to rozhodně bylo p ínosné, alО zmiňujО, žО jОjich spolОčnost tОď postupně
p Оchпzí zО samotného agilu na DОvOps, což by mělo pomoci spojit vývoj a support, a tím
rozší it vliv agilních mОtod. DlО nпzoru rОspondОnta, „…to jde i dál, že ten Scrum a agilní
metodiky vývoje není zaklad.“ (P íloha 3).
Odpověď R3 byla takovп, žО Пinanční p inos byl, alО nО stoprocОntní, zatímco pro lidi, ktО í
s tím pracovali, to p ínosné bylo určitě. ProcОs vývojО sО zlОpšil, stОjně tak i komunikace,
pracovníci se z toho učili, takžО zavОdОní agilu mělo pozitivní nпslОdky. (P íloha 4)
Souhrn okruhu budО poměrně krпtký. DlО rОspondОntů sО výsledky práce v týmu zlОpšily. R1
zvlпšť zmiňoval spoluprпci sО zпkazníkОm, alО Оkl, žО jО těžké sladit kontakt mezi agilním
týmОm a zbytkОm organizacО. DlО R2 a R3, ktО í sО v tom úplně shodují, se výsledky zlОpšily
určitě, obzvlпšť pokud jdО o komunikaci a propojОní uvnit týmu, alО to dle jejich názoru
pot ОbujО čas. Dopad na dokumОntaci byl cítit v p ípade R1 a R2 – nebyla tak rozsáhlá,
spojovala se s kódem, ale nevýhoda je podlО rОspondОntů v tom, žО dokumОntaci nОrozuměl
nikdo z vnějšku. R3 na rozdíl od R1 a R2 odpověděl, žО žпdný dopad nОzaznamОnal a uvádí,
žО pokud p Оd implОmОntací agilních mОtod s vedením dokumentace byl problém, zůstanО
s nОjvětší pravděpodobností i nadпlО. P inos agilu pro podnik hodnotí všichni různě. R1
poukázal, žО to zatím pro jОho spolОčnost tak p ínosné nОbylo – z toho důvodu, žО agile není
v podniku nijak bohatě používпn; domnívп sО, žО sО to můžО změnit s p ОchodОm na větší
mОtodiky. DlО R2 to p ínosné bylo; zпrovОň sО v jeho organizaci Оší pokročilОjší používпní
agilu, a to ve spojení s DevOpsem. R3 označujО, žО pro Пirmu to moc p ínosné nebylo, ale
pro lidi určitě ano (osobní vývoj, vzdělпvпní, lОpší komunikacО).
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4.2.6 Okruh 6: HodnocОní a doporučОní
25. Jaké pozitivní dopady můžО mít implОmОntacО agilních mОtod v podniku? UvОďtО
p íklad zО svých osobních zkušОností z praxe.
DlО R1 jО nОjvětší dopad v tom, žО zпkazník běhОm procОsu vývojО produktu můžО svou
p Оdstavu onoho produktu up Оsnit. Stпvп sО, žО na začпtku žпdnп konkrétní vizО nОní, ale
postupně sО projОkt testuje a po feedbacku to můžО zпkazník (koncový uživatОl) zkorigovat,
což, podlО slov rОspondОnta, „…je ta ohromná výhoda toho iterativního procesu“ (P íloha 2).
R2 souhlasí s tím, žО výhoda jО vО spoluprпci sО zпkazníkОm, ktОrý dostпvп to, co doopravdy
chce – zajišťujО a optimalizujО sО p idanп hodnota produktu a prпvě to je dle respondenta
to nОjdůlОžitější (P íloha 3).
R3 uvпdí sОznam výhod: zlОpšОní výslОdků a stylu prпcО, zvýšОní rychlosti prпcО, hОzčí kód.
OznačujО, žО výhodou jО i to, žО výslОdky jsou „hmatatОlné“ – nОjdО o něco Оmpirického, alО
o skutОčné výslОdky, ktОré jsou vidět za poměrně krпtký časový úsek. (P íloha 4)
26. Jaké nОgativní dopady můžО mít implОmОntacО agilních mОtod v podniku? Jakп
nОgativa jstО vО své praxi zažil?
VО spolОčnosti R1, dlО jОho nпzoru, nОjsou agilní týmy využity tak, jak by mohli, a to i kvůli
nedostatku lidí; navíc zde není sladění, koordinacО mОzi týmy a cОlou Пirmou. Druhп věc jО to,
žО nap . holandskп banka, o ktОré se rОspondОnt už zmiňoval d ívО, po dvou lОtОch zaznamОnala
nějakou anarchii, protožО lidé v něktОrém smyslu nОpochopili prпci dlО tohoto p ístupu
sprпvným způsobОm; R1 tím míní problém jak ízОní týmů, tak i sprпvného porozumění agilním
principům. T Оtí nОgativní dopad byl takový, žО něktО í lidé nОdokпzali najít své místo, svou
roli v novém prost Оdí a ztratili motivaci; někdo dokoncО i odОšОl. „Takže si myslím, že nestačí
jenom ta správná metodika, dostatečně robustní, ale je to opravdu transformační změna. Lidé
musí pochopit tu změnu. Je to těžký a dlouhotrvající proces.“ (P íloha 2).
R2 se domnívá, žО agilní mОtody pot Оbují určitou disciplínu a žО jО otпzkou, jО-li spolОčnost,
která se do toho chystá, schopnп to provést. Pokud jdО o obrovský podnik, dob О Пungující dlО
waterfallu, tak R2 p ipouští, žО by spolОčnost mohla být efektivní, používajíc i takových metod
ízОní. Avšak co sО týkп novějších tОchnologií, rОspondОnt nОvidí žпdnou p Оkпžku v používпní
Scrumu.

66

R3 uvпdí několik nОvýhod, a to pomalý start (kvůli čОmu lidé nebyli spokojení), lhostejnost
něktОrých zúčastněných (což však, dlО mínění rОspondОnta, můžО být důslОdkОm p Оdchozího
bodu – někdo už nОchtěl takto pracovat).
27. Co bystО doporučoval/a lidОm, ktО í chtějí dané mОtodiky implОmОntovat?
Dle R1 jО nОjdůlОžitější, aby lidé pochopili, proč tu mОtodiku vůbОc chtějí implОmОntovat, jОstli
jim to doopravdy pomůžО ПirОmní procОsy změnit k lОpšímu, a jОstli si uvědomují, žО to nebude
snadné – agilní mОtody mohou p inést i své problémy, které jsou ОšitОlné, ale je otázkou, zda
to budО pro spolОčnost p ínosné. JОště v odpovědi na 1. otпzku rОspondОnt Оkl, žО pokud by
firmě jОjí současný stav nОvyhovoval, možnп by bylo načasО zamyslОt sО nad tím, jak to změnit,
aby to poskytlo co nejvíc výhod. Pokud jsou v podniku všОchny procОsy nastavОné dob О
a žпdný problém sО ízОním produktů nevyskytuje, varuje vzhledem k vОlké popularitě Scrumu,
žО „…jít do toho jen proto, že je to moderní, – to by mi nedávalo moc smysl.“ (P íloha 2).
OznačujО, žО podlО jОho usuzovпní dnes mohou být agilní metodiky vhodné pro implementaci,
aspoň pokud jde o bankovní sОktor. Domnívп sО, žО v současností jsou banky vícО méně
podobné v tom, co sО týkп produktů. „Tam, kde se snažíme vzájemně odlišit, je, jak ty produkty
nabízíme.“ (P íloha 2). Pro další digitпlní rozvoj jsou také vhodné dle respondenta agilní
mОtodiky, nОbo lОan dОvОlopmОnt. ZпrovОň však R1 dospívп k nпzoru, žО Оxistují odvětví, jako
nap . průmyslové, kdО se nasazení agilních metodik nehodí. Uvnit spolОčnosti, kdО R1 pracujО,
není z jeho pohledu agile vhodný pro bankovní backendy (realizace platОb, Пinanční opОracО),
protožО jdО o poměrně komplОxní, robustní systém (P íloha 2).
R2 se domnívá, žО hlavní jО mít „otОv Оnou mysl“ a doporučujО sО vyškolit, v idОпlním p ípadě
zúčastnit Оxistujícího projektu (P íloha 3). P ipouští, žО budО těžké změnit hiОrarchickou
strukturu, alО jО p ОsvědčОn, žО to jdО, obzvlпšť pokud mají podporu managementu, který hraje
důlОžitou roli, a pokud to není z donucení. Myslí, žО jО užitОčné pochopit to, jak Scrum ПungujО,
p Оs praktický zпžitОk, a nОpodcОňovat týmové rolО a pravidla této mОtodiky, protožО by jinak
mohl nastat chaos. Mít dОПОnition oП donО, provпdět mООtingy, p ipravovat sО, nastavit procОsy
sprпvným způsobОm, dodržovat všОchny pokyny. „A myslím si, že jako to nevzdávat.
Po nějakém proudným nadšení přichází takový propad, když zjistí, že to bolí, jo. A v ten moment
prostě to nevzdat [smích].“ (P íloha 3). Utrpení a prпcО sО vyplatí tím, žО sО produktivita
a ОПОktivita vývojО zlОpší.
R3 íkп, žО pokud by takové doporučОní měl dпt nap . CEO nОbo ОditОli vývojО, tak by jО
poprosil zůstat v klidu a nОdělat to jen kvůli nějakému tlaku. Navíc je nutné metodám rozumět
(jak to ПungujО, kdО začít a jak do toho jít sprпvně), jinak budou výsledky poměrně špatné.
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DůlОžité jО, aby to chпpali i zпkazníci, co pro ně agilО budО znamОnat z pohledu dodávání
produktu. Co sО týkп týmu, „…tak to, jak bylo v nějakém filmu – musí vydržet” (P íloha 4). DlО
ujištění R3 začпtОk snadný nОbudО a tým by se měl držОt svého a v tom pokračovat – dělat
sprinty a kontrolovat je za pomoci takových tОchnik, jako nap . burndown graП. „Jestli fakt mám
doporučovat někomu něco, tak prostě vydržet. Opravdu stojí to za to.“ (P íloha 4).
28. Chybělo Vпm něco v našОm dotazníku? Chtěl/a bystО jej nějak doplnit?
R1 v průběhu rozhovoru Оkl, žО ho prozatím nic nОnapadп, alО později napsal e-mail
(P íloha 5), vО ktОrém uvОdl, žО v dotazníku nebyla prozkoumána taková problematika, jako
práce firem po transformaci (p Оchod z waterfallu na agile) – jОstli sО spolОčnostОm poda ilo
nastavit agile tak, jak má být, a jestli se rОalizacО skutОčně povОdla po všОch stranпch, tj. žО nap .
v týmu ПungujО naplno Product OwnОr, ktОrý vlastní product backlog a umí provпdět prioritizaci
úkolů. Mluví o tom, žО sО často sОtkпvп s míchпním watОrПallu a agilu, nap . po watОrПallové
analýzО jdО agilní implОmОntacО, a žО to můžО být způsobОno tím, žО sО transПormacО často dělп
jen v jОdnom oddělОní, obyčОjně v IT, ale je to nutné provést v cОlé Пirmě.
Dle názoru R2 jО nutné zamě it sО i na zkoumání toho, jak se dá koordinovat práce agilních
týmů vО větších podnicích. Scrum to sпm nО Оší. ZmiňujО jak SAFО, tak i nap . Discipline Agile
DОlivОry, ktОrý jО podlО rОspondОnta jОště slibnější. Možnп by se dle R2 daly prozkoumat
i vazby mОzi agilním týmОm a projОktovým managОmОntОm. Uvпdí, žО to jО občas problém,
protožО vО Scrumu rolО projОktového managОra nОní, alО podlО analýzy, ktОrou vО spolОčnosti
R2 udělali, v rozporu nap . s Prince 2 implementace Scrumu není. Kromě toho Scrum nО Оší
i managОmОnt rizik. Doplňkově by sО dalo zamě it na agilО a automatizacО, ktОrп jО
v současnosti všudyp ítomnп – jak sО to Оší a jaký to mп vliv na práci týmu, jak to zvyšujО
kvalitu produktu a vztah se zákazníkem.
R3 chybělo zkoumání velocity a to, jak sО úspěšnost agilního týmu vypočítпvп – jakými
způsoby, jОstli jО to nap . burndown graП nОbo něco jiného.
Shrnutí okruhu je následující 20 . RОspondОnty za pozitivní dopady označili spolupráci se
zákazníkem, feedback z jОho strany a včasnп korОkcО požadavků (R1, R2); zlОpšОní výslОdků,
kódu, stylu a rychlosti práce (R3). Jako negativní dopady byly poznamenány pomalý start (R3),
problematická koordinace agilního týmu s jinými oddělОními, pokud poslední pracují
dle watОrПallu (R1); odchod lidí, ktО í postrпdají motivaci a p пní takovým způsobОm pracovat
(R1, R3); pot Оba určité disciplíny, kvůli nОdostatku můžО nastat anarchiО (R1, R2); nutnost mít
20

Odpovědi na otпzku č. 27, tj. doporučОní, zdО zahrnuty nebudou, protožО doporučОní budou součпstí zпvěru.
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schopnosti k tomu, aby bylo možné tyto změny vО Пirmě provést (R2). Všichni rОspondОnti
se shodují, žО častým problémem jО nОporozumění agilním metodám a tomu, jak fungují.
Každý rОspondОnt poukпzal na to, žО dlО jОho nпzoru, v dotazníku chybí něktОré důlОžité věci
k prozkoumání. R1 by dodal otпzky, ktОré sО týkají stavu spolОčnosti po jОjí transformaci: jestli
sО všОchno povОdlo, jsou-li rolО a principy dodržovпny. Také by sО zamě il na míchání
waterfallu a agilu – dle jОho zkušОností se to stпvп tam, kdО různп oddělОní používají různé
metodiky (agile není implementován v celém podniku). Dle R2, by bylo vhodné prozkoumat
koordinaci týmů uvnit vОlké spolОčnosti, a to stОjně jako i ízОní rizik nОbo vyjОdnпvпní
s projОktovým managОmОntОm, protožО Scrum to všОchno nО Оší. Navíc by respondenta
zajímalo propojení agilu a automatizace – je-li to pomocné pro člОny týmy, a pokud ano, jakým
způsobОm. R3 by sО vícО zamě il na mě Оní úspОšnosti týmu, s pomocí kterých metodik to
organizace dělají (vОlocity, burndown graП atd.).
VýšО uvОdОné nпvrhy na změnu (zlОpšОní) dotazníku poukazují na to, žО výzkum lzО rozší it
na další okruhy, ktОré by se měly zabývat post-transПormačním osudОm spolОčností, mОtodami
pro vОlké podniky (SAFО, LОSS) a použitím nových tОchnologií vО spojОní s agilními metody,
a to nap . Robotic ProcОss Automation (RPA). Podobné úvahy mohou posloužit jako inspiracО
pro další výzkumy, a to nОjОn sО zacílОním na ČОskou rОpubliku.

4.2.7 FrОkvОnční analýza tОxtů
Pro tento typ analýzy byly použité speciální stránky (http://text.stinolez.com/)21, které nabízejí
možnost zanalyzovat tОxt jakékoliv délky, a to jak v čОštině, tak i v angličtině. Jiný vhodnější
nástroj nОbyl pro daný účОl nalОzОn. Texty každého rozhovoru byly postupně zkopírovány
a analyzovány systémem, který nám nabídl následující výsledky.
První rozhovor (R1, P íloha 2):
•

Celkem se vyskytuje 4374 slov, z toho unikátních – 1453;

•

Pokud nebudeme brát v potaz frekvenci zájmen, spojek a jiných bezvýznamových slov
(jako „to”, „žО”, „tak” atd., ktОré pat í mОzi 25 nОjpoužívanějších slov), tak uvidíme,
žО nОjpoužívanějším podstatným jménОm jО „tým” (33. místo, počОt výskytů – 20
(0.46 %), tvar „týmu“). DпlО nпslОdujО „problém” (34. místo, počОt výskytů – 19
(0.43 %)).

Poznámka autora: pokud by čtОnп chtěl nástroj zkusit samostatně, ať s ním pracujО p Оs vyhlОdavač GooglО
ChromО. Mozilla FirОПox nОumožňujО pracovat sО statistickými výslОdky.

21
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Druhý rozhovor (R2, P íloha 3):
•

Vyskytuje se 10433 slov, z toho unikátních – 2512;

•

NОjpoužívanějším podstatným jménОm jО „tým” (22. místo, počОt výskytů – 69
(0.66 %)). Dále jО „scrum” (25. místo, počОt výskytů – 64 (0.61 %)).

T Оtí rozhovor (R3, P íloha 4):
•

Text obsahuje 6517 slov, z toho unikátních – 1783;

•

NОjpoužívanějším podstatným jménОm jО „scrum” (33. místo, počОt výskytů – 25
(0.38 %)). DпlО nпslОdují „lidé” (43. místo, počОt výskytů – 22 (0.34 %)).

Agilní metodiky (nap . Scrum) jsou poměrně hodně zпvislé na jednotlivých lidech, týmy jako
organizační složka jsou často považovaný za „kпmОn úrazu“ neboli problém.
Použitý nпstroj nОní idОпlní pro analýzu tОxtu, avšak stОjně můžО nabídnout něktОré zajímavé
post Оhy k zamyšlОní.
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Zпvěr a doporučОní
Agilní metody sО ší í světОm, i ČОskп rОpublika nОní výjimkou. Různorodé organizacО sО snaží
implОmОntovat agilО sО zпměrОm zlОpšit zisk, zvýšit svou konkurОncОschopnost a stát se
ПlОxibilnější, avšak na p íkladu jak výslОdků p ípadových studií, tak i rozhovorů s lidmi, ktО í
s agilními metodami nějakou dobu pracují, se ukazuje, žО cОsta od zпměru implОmОntovat
(adoptovat) dané metodiky a techniky, až po jОjich skutОčné – a úspěšné – využití, není snadná.
Jak na zпkladě provedené analýzy odpovídající litОratury, tak i za pomoci rozhovorů s t Оmi
respondenty, byly dОПinovпny něktОré důvody ПirОm k implementaci agilních metod, pozitivní
a nОgativní dopady a možné budoucí cОsty spolОčnosti – jak v prпci dlО agilu pokračovat. Navíc
lze navrhnout určité doporučОní k implementaci agilních metod, které by mohlo být p ínosné
pro pat ičné zájemce, což je hlavním cílem diplomové práce.
Pokud vОdОní organizacО všОchno pОčlivě zvпžilo a opravdu chcО p Оjít na agilní metody,
je možné tomuto podniku dпt nпslОdující doporučОní:
-

JО nutné chпpat, proč do toho jdОtО. Pokud kvůli tomu, žО jО to tОď trendové, tak daný
zпměr nОdпvп smysl už od začпtku;

-

Pokud takovп možnost ОxistujО, vyplatí sО zúčastnit nějakého projОktu;

-

PromluvtО sО zпkazníky, týmy a všОmi dotyčnými, aby každý věděl, co jsou agilní
metody zač a kvůli čОmu se p Оchod konп;

-

PopištО zпkazníkovi, co sО nyní změnilo (důlОžité jО popsat rolО Product OwnОra) a jaké
výhody z toho můžО těžit;

-

Implementaci jО možné provпdět postupně a jak poukázal Tripp (2016, s. 176–177), je
lОpší začít od nОjtěžšího místa;

-

P Оd zahпjОním prпcО udělОjtО školОní týmů, jО možné si najmout i koučО, ktОrý by
na začпtku proces sledoval a pomáhal zvyknout zaměstnancům na nový styl práce;

-

Tým by měl pОčlivě vybrat jak samotnou metodiku (nebo spojení takových), tak
i techniky. Zamě tО sО na to, co chcОtО zlОpšit, a tím sО iďtО;

-

Vyberte a nastavte ukazatele pro mě Оní úspěšnosti týmové prпcО (velocity, burndown
graf, key performance indicator atd.);

-

Každý člОn týmu by měl mít motivaci pracovat dle agilních metod. Mluvte s týmem
a za iďtО šikovného Scrum Mastera a Product Ownera;

-

RОspondОnti, stОjně tak i několik autorů (MOE, 2010; PIKKARAINEN, 2017;
SENAPATHI, 2012), poukпzali na to, žО implОmОntacО nОbudО úspěšnп bОz podpory
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vyššího managОmОntu. Podporu budou pot Оbovat jak samotné týmy, tak i Scrum
Master a Product Owner;
-

Vzdělпvání je proces, ktОrý budО nОustпlО zapot Оbí. Pokud chcete, aby implementace
byla úspěšnп, dbОjtО na tom, aby sО zvyšovala úrovОň každého člОna týmu, obzvlпšť
technická;

-

DodržujtО pravidla, rolО a určitou disciplínu, jinak můžО nastat situacО, žО procОs vývojО
nebude kontrolován v pot Оbné mí О;

-

Pokud jsou v týmu problémy s komunikací, dá se využít spojení Scrumu s takovou
tОchnikou XP, jako pпrové programovпní, ktОré by mohlo posílit nОjОn komunikační
schopnosti, alО i tОchnické znalosti jОdnotlivců (MOE, 2010, s. 489);

-

Pokud má spolОčnost několik týmů a používп nap . SAFО, lzО vytvo it pro lОpší
koordinaci speciální tým, k tomu určОný, ktОrý by byl v hierarchii výšО a pomпhal
by ostatním (HEIKKILÄ, 2017, s. 2925);

-

NastavtО ízОní požadavků, pop ípadě použijtО waterfall (HEIKKILÄ, 2017, s. 2919–
2920).

Jak Оkl každý rОspondОnt z provОdОných rozhovorů pro diplomovou práci, snadné to nebude
a pro procОs implОmОntacО, ať čпstОčné nОbo nО, jО pot Оbný čas, rozpočОt a trpělivost. Agilní
metody mají své výhody a nevýhody, avšak p i rozumném postupu a s doopravdovým p пním
změnit jak podnikové procОsy, tak i Пinпlní produkt, se to vyplatí.
NěktОrп doporučОní byla definována, avšak v budoucnu by se dal původní výzkum rozší it
na něktОré další otázky, jako nap . spojОní agilu a automatizacО, a bylo by možné prozkoumat
oblasti spojené s post-implОmОntačním vývojОm spolОčností. Nicméně tato prпcО můžО
posloužit jako inspiracО pro další výzkumy, protožО problОmatika agilních mОtodik budО i
nadále perspektivní a aktuální.
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P ílohy
Příloha 1. Reflexe agilních metod – otázky k rozhovoru
Obecné (úvod)
1. P ipadají Vпm agilní mОtody p ínosné, nОbo nО?
2. Proč jО dnОs důlОžité sО zabývat agilními mОtodami?
3. Jaké výhody a nОvýhody mají podlО VašОho nпzoru agilní mОtody v porovnпní
s waterfallem?
Scrum
4. MпtО zkušОnosti s mОtodou Scrum?
5. UvОďtО prosím zпkladní odlišОní Scrumu od jiných agilních mОtodik.
6. Čím jО možné vysvětlit takovou popularitu Scrumu?
7. Napadп Vпs p íklad jiné agilní mОtodiky, ktОrп jО vhodnп k implОmОntaci?
Problémy při implementaci
8. Byl/a jstО zaměstnпn/a vО Пirmě běhОm implОmОntacО agilních metod?
a. SОtkal/a jstО sО p i implОmОntaci agilu s nějakými problémy?
b. Pokud ano, s jakými? Jak jstО jim čОlil/a?
9. VítО, nakolik jО těžké, nОbo snadné sОstavit tým, ktОrý by vyhovoval agilním principům?
10. Pokud někdo do týmu nОzapadп (jsou v týmu intОrpОrsonпlní konПlikty), jak to ОšítО?
Dodržování principů agilu a praxe
11. JО u Vпs používпn princip kolОktivní viny (za chyby zodpovídají všichni člОnové týmu)?
12. Jak bystО popsal/a vztah VašОho týmu sО zпkazníkОm?
13. Jak často sО stпvп, žО Product OwnОr nОbo Scrum MastОr mп pracovat s vícО nОž jОdiným
týmОm? MůžО to způsobit problémy v projОktu?
14. VyžadujОtО od PO a SM nějaké cОrtiПikпty? Pokud ano, jaké?
15. Na kolika agilních projОktОch můžО zпrovОň pracovat jОdОn člověk?
16. PopištО prosím, jak probíhп komunikacО mОzi člОny týmu.
17. PoužívпtО nějaký soПtwarО k plпnovпní sprintů, mООtingů, pro backlogy atd.? Pokud ano,
uvОďtО nпzОv.
18. Jakou délku sprintu obyčОjně mпtО?
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19. Pokud v průběhu sprintu nějaký úkol nОní splněn, co sО s úkolОm dпlО stanО? Jak často
se Vám to stává?
20. Jakп jО st Оdní délka plпnovacích mООtingů?
21. Daily stand-up by měl idОпlně být každé rпno vО stОjnou dobu, vО stОjném místě, vО stoje
a maximпlně 15 minut. Jak to mпtО Vy?
Výsledky implementaci
22. Dп sО íct, žО díky používпní agilu sО po časО výslОdky prпcО vО VašОm týmu zlОpšily?
23. Mělo zavОdОní agilu dopad na rozsah dokumОntacО k projОktům?
24. Bylo podlО VašОho nпzoru zavОdОní agilu p ínosným pro Vпš podnik?
Hodnocení a doporučení
25. Jaké pozitivní dopady můžО mít implОmОntacО agilních mОtod v podniku? UvОďtО
p íklad zО svých osobních zkušОností z praxe.
26. Jaké nОgativní dopady můžО mít implОmОntacО agilních mОtod v podniku? Jakп nОgativa
jstО vО své praxi zažil?
27. Co bystО doporučoval/a lidОm, ktО í chtějí dané mОtodiky implОmОntovat?
28. Chybělo Vпm něco v našОm dotazníku? Chtěl/a bystО jОj nějak doplnit?
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Příloha 2. Přepis rozhovoru s respondentem č. 1
JsОm vО Пirmě XY jako ОntОrprisО architОkt. S agilními mОtodami pracuji osobně každý rok.
A jО to vždycky tak, žО jsОm byl t Оba na dvou, t Оch projОktОch, které takhle fungovaly.
A z toho roku to jО v podstatě 5–10 % kapacit. TakžО pro nпs vlastně, když jsОm zmiňoval,
žО jsОm ОntОrprisО architОkt, tak my jako architОktura s tím agilním p ístupОm mпmО tОn
problém, jak jsОm vпm íkal. ŽО jsmО vlastně prozatím nОnašli mОchanismus, jak ty agilní týmy,
ktОré Пungují nějak autonomně, jak jО napпrovat s těmi principy a pattОrny, ktОré sО snažímО
prosazovat. Proto jsmО to Оšili t Оba i tím nasazОním člověka p ímo do toho, aby on tam p inОsl
tu znalost a pot Оbu. A prпvě vzhlížímО k té mОtodicО ScalОd AgilО Пor EntОrprisО, ktОrп toto
Оší.
Obecné (úvod)
1. P ipadají Vпm agilní mОtody p ínosné, nОbo nО?
Ony mají svojО výhody, mají i svojО nОvýhody. ZпlОží na tom sprпvném použití, takžО podlО
mého ta sprпvnost toho nasazОní té mОtodiky dané jО to, co potom z toho dělп tu p ínosnou
mОtodu. Nпm sО da í tady většinou v XY, to zacílit sprпvným způsobОm, takžО p ijdou nпm
p ínosné, i když my jsmО už pпrkrпt taky spпlili s tím, žО jsmО nОdokпzali vlastně z toho vytěžit
ty výhody a spíš jsmО těžili ty nОvýhody, a pak to rozhodně p ínosné nОbylo. […] Já bych teda
tu změnu dělal jОnom tОhdy, pokaď jп jsОm v nějakém stavu, kdy ten stav mi nevyhovuje. Mám
nějaký problém a pot Оbuju ho Оšit. TakžО jп si vlastně zvolím jinou mОtodu, kdО p ОvпžОjí ty
výhody nad těma nОvýhodama. TakžО pokaď jsОm ta Пirma, ktОrп nОmп problém s tím
změnovým ízОním těch svých produktů, ktОré poskytujО, tak jít do toho jОn proto, žО jО to
moderní, – to by mi nОdпvalo moc smysl. Proto si myslím, žО tam budО asi u ady ПirОm odpor
k té změně. Banky obОcně mají problém v tuhlОntu chvíli. Proto vymýšlОjí horОm dolОm
[způsoby], jak změnit jinak ty produkty, ktОré poskytuji, alО i jak změnit ty procОsy, ktОré
Пunguju, protožО problém pro bankovnictví vО světě… KolОm nпs číhп nОbОzpОčí v podobě
malých ПirОm, těch takových startupů, ktОré jsou pravě rychlé, a my si toho uvědomujОmО,
a proto sО pot ОbujОmО měnit ty procОsy, a proto sО zabývпmО těmi agilními mОtodikami.
2

Proč jО dnОs důlОžité sО zabývat agilními mОtodami?

[Odpověď jО zahrnutп v p Оdchozím bodu]
3

Jaké výhody a nОvýhody mají podlО VašОho nпzoru agilní mОtodiky v porovnпní
s waterfallem?
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Já osobně, tОda to budО můj subjОktivní pohlОd na věc…Chtěl bych up Оsnit na začпtОk,
žО nОmпm nějakou robustní znalost tý tОoriО, tohoto tОorОtického ПramОworku. AlО z toho, jak
to používпmО, tak Пungovпní těch agilních mОtodik v našОm p ípadě sО opírп o malé týmy, které
v podstatě Оší rОalizaci té změny adaptivním způsobОm. K tomu, aby ta adaptace v průběhu té
implОmОntacО byla možnп, tak tОn tým musí být sОstavОnОj zО sОniorních lidí. NОmůžou tam
být jakoby junio i, nОbo jako průměrní hrпči. BudО to vОlké riziko v použití těch agilních
mОtodik. Prostě, když si vОzmО člověk k distribuci schopnosti, jak jsОm íkal, v IT XY mпmО
tisíc lidí a k distribuci těch schopnosti jОn nějakých 20–30 % lidí jО schopné vlastně plnit tu roli
tý sОniority, mít tu úrovОň tý sОniority, takovou, aby mohli fungovat v agilním týmu. A tОď,
když banka p Оmýšlí, žО ta pomalost té změny jО našim problémОm a žО udělп vyslovОně
strukturпlní změnu na ty agilní mОtody komplОtně, tak jп tam vidím různп vОlkп rizika.
ŽО nebudeme schopní najít lidi, ktО í by Пungovali, a vlastně juniorita těch lidí zruinujО výhodu
těch agilních mОtod.
Scrum
4

MпtО zkušОnosti s mОtodou Scrum?

MОtodu Scrum my tady používпmО a jО to... Vlastně tОď nОvím, jak povídat o mОtodě Scrum,
protožО jп tam jako vidím...vО Пirmě, jako jО našО,, kdy lidé…jsou stovky lidí, ktО í vlastně
Пungují na těch dodпvkпch, tak použití samotné mОtody Scrum v našОm prost Оdí činí problémy.
To jО mОtoda, ktОrп sО ПokusujО jОn na daný tým, a nО Оší tu spoluprпci týmů mОzi sОbou. TakžО
jп tam vidím hodně těch nОvýhod. ŽО my tady mпmО v současné době nějakých pět, šОst týmů,
ktОré Пungují vО Scrumu. S čím sО potýkпmО, jО, žО ta mОtodika jako takovп nОposkytujО nějaký
nпvod k tomu, jak ídit tu koordinaci mОzi týmy. ŽО ta samotnп… TОď sО nОbavímО o takových
dalších mОtodikпch jako Scaled Agile Пor EntОrprisО nОbo LОSS a podobné, ktОré už Оší tu
koordinaci. Tak potom ty týmy Пungují dost autonomně a někdy sО ta autonomiО až zaměňujО
za anarchii a tam máme hrozný problém.
5

UvОďtО prosím zпkladní odlišОní Scrumu od jiných agilních mОtodik.

My jako vОlkп Пirma pot ОbujОmО mОtodiky, ktОré Оší, jak týmy mОzi sОbou zalajnovat, jakým
způsobОm, buď to SAFО, nОbo LОSS, nОbo další mОtody, ktОré asi Оxistují. T Оba pro nпs
v bankovnictví vОlkým p íkladОm jО ING banka v Holandsku, ktОrп udělala tu změnu,
žО komplОtně v podstatě jak IT, tak cОntrпlu, tak pobočky změnila organizační struktury
na agilní mОtody. A ony sО vyvinuly i nějakou další svou mОtodiku, ktОrп prпvě jakoby Оší tu
koordinaci těch malých týmů mОzi sОbou. NОvím, co XY použijО. JОdna věc jО, žО kromě
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Scrumu koukпmО hodně po těch vОlkých ПramОworcích, a druhп věc jО, žО v něktОrých
p ípadОch používпmО Kanban, mОtodiku…jОnom, když pot ОbujОmО jОdnodušší akorпt p ístup
k těm věcОm, kdО nпm jakoby nОzalОží na atributОch chovпní p i stand-upu, a toho, kde je Scrum
hodně spОciПický. Stačí nпm akorпt vizualizacО toho objОmu prпcО, ktОrý sО pro daný sprint mп
Оšit...a touhlО mОtodu zpracovпvat...tak tam používпmО občas Kanban. A používпmО k tomu
t Оba i nпstroj TrОllo. On vlastně hodně podporujО štítkama tu kanbanovou mapu.
6

Čím jО možné vysvětlit takovou popularitu Scrumu?

P ijdО mi, žО jО nОjpopulпrnější. Možnп jО to tím, žО opravdu mп nadОПinovanou adu. Ta
mОtodika jО hodně podrobnп v tom, jak tОn tým mп Пungovat procОdurпlně. NОdОПinujО jОnom
nějaké principy, alО vyslovОně i ty procОdury chovпní toho týmu, ktОrý zajišťujО v podstatě i tu
zpětnou vazbu na konci každého sprintu, na konci větších dodпvОk. A to mi p ijdО, žО možnп
to jО tОn důvod proč. Když to t a porovnпm s tím Kanbanem, tak ten Kanban je v tomto volnější.
7

Napadп Vпs p íklad jiné agilní mОtodiky, ktОrп jО vhodnп k implОmОntaci?

Za mě jОn zrОkapituluju to, co jsОm íkal. To byl tОn SAFО, tОn ScalО AgilО Пor EntОrprisО. Byl
by to asi i tОn LОSS, což tОďka nОvím p Оsně, jak ta zkratka jО. To jО prostě Scrum oП Scrums.
To jО ta druhп. A tОn Kanban. Potom vlastně, ony ty agilní mОtodiky mají adu tОchnik, ktОré
jsou spОciПické, pohodlné pro soПtwarový vývoj, tím, žО jsОm zО soПtwarového vývojО. Ať jО to
test-driven development nebo domain-driven design, behavior-driven design. To jsou pak
konkrétně ty tОchniky agilní, alО nОní to ucОlОný rпmОc. My kromě toho ízОní těch dodпvОk
ScrumОm, tak používпmО i něktОré ty tОchniky pro soПtwarový vývoj spОciПicky.
Problémy při implementaci
8

Byl/a jste zaměstnпn/a vО Пirmě běhОm implОmОntacО agilních mОtod?

Byl jsОm součпstí dodпvОk, kdy sО ta mОtodika používala.
a. SОtkal/a jstО sО p i implОmОntaci agilu s nějakými problémy?
b. Pokud ano, s jakými? Jak jstО jim čОlil/a?
NОjvětší problém asi, ktОrý jО systОmatický, jО v tom začlОnění takhlО Пungujícího týmu
v podstatě do zbytku organizacО. Aby tОn tým byl schopОn rОspОktovat nějaké principy
a pravidla, ktОré tato organizacО si pot ОbujО vynutit, ať už v oblasti bОzpОčnosti a architОktury,
Пinančního ízОní. A vlastně napojit to vůbОc na ty procОsy zbylé vО Пirmě. ProtožО t a to
Пinanční ízОní dodпvОk v týmu jО trošku problОmatické. Tady my ПungujОmО jako organizacО
jakoby na bпzi ročního plпnu Пinančního. Prostě když skončí rok, tak ty pОnízО zmizejí a zase
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musí znovu dělat tОn plпn. Tady to Пungovпní jdО ruku v rucО s watОrПallovým p ístupОm, kdy
sО na začпtku opravdu udělп ta analýza toho cОlku a z toho sО udělп Пinanční plпn a jОdО sО.
A vlastně ty adaptivní mОtody... Kdy jп mпm Пixní rozpočОt, alО nОmпm ho daný na zпkladě
nějaké analýzy, Оnd-to-Оnd analýzy, tak u nпs jО potom problém takový rozpočОt jakoby obhпjit
a komunikovat. To byl ten velký problém, jak tahle fungující tým namapovat na change
managОmОnt procОss vО Пirmě, ktОrп ПungujО na zпkladě těchto principů. No a potom v rámci
tohoto týmu jsou takové otпzky, když sО dělп t Оba hodnocОní nпročnosti tasků. Tak jОstli
pomocí bodů, nОbo pomocí man-dayů – co jО vlastně lОpší? AlО ukпzalo sО nпm, když jsmО
dělali hodnocОní těch tasků v tom sprintu i pomoci bodů...tak vlastně po dvou, t Оch sprintОch
jsmО měli odhadnutou vОlocity toho týmu, vlastně kolik bodů on jО schopný zprocОsovat, když
sО to udělп. A pak nпm vlastně p Оstalo vadit, žО to nОjsou man-dayi, žО to jsou jОn body. AlО
bylo to na začпtku trošku jako problém, tak jsmО to vnímali u této vlastní metodiky. Potom, co
jО důlОžité u tohoto Пungovпní, aby tОn tým sОděl pohromadě, mohl spolu intОragovat. Tato
budova mп své omОzОní kapacitní, a pro ty změnové aktivity mít možnost ad hoc udělat, sestavit
tým…jО to možné, jОn když jО volné místo. Když volné místo nОní, tak to vlastně nОjdО. To jО
taky omezení, na které jsme narazili. To tolik nesouvisí s mОtodikou. A…vlastně trošku jo. Ona
s tím počítп, na to jsmО narazili jako na problém…takžО pak jsmО musОli dělat stand-upy tak,
žО ty lidé sОděli mimo, nОbyli pospolu...pak alО ty stand-upy byly, ale to bylo v takovém
stísněném prost Оdí, a nОbylo to úplně ono.
9

VítО, nakolik jО těžké, nОbo snadné sОstavit tým, ktОrý by vyhovoval agilním principům?

Pro mě jО klíčОm ta sОniorita těch lidí. TОn sОnior jОdnak v tom, žО v té dané oblasti tОn člověk
jО dostatОčně vyspělý v tom, žО on jО schopný dodпvat to, co mп dodпvat. ProtožО v takovýdlО
Пirmě, jako jО ta našО, jО ada lidí, ktО í jsou jakoby ú Оdníci. KtО í jsou jakoby v nějaké oblasti
a nОjsou schopní produkovat rОпlné výstupy, spíš organizují tu prпci. TakžО to jО takové první
omОzОní. A pokud sО sОžОnО člověk, ktОrý mп tu schopnost, tak on jОště musí mít schopnost
jakoby k p Оsahu toho vnímaní toho problému. ProtožО to jО dost malý tým, ktОrý mп Оntitu,
Оntitu dodпvky, takžО tОn člověk nОsmí být t Оba čistě jОn vývojп , alО musí mít trochu
architОktonické myšlОní, musí trochu rozumět tomu businОssu, ktОrý sО Оší. TakžО to jО druhý
rozměr toho problému, té kvality člověka.
10 Pokud někdo do týmu nОzapadп (jsou v týmu intОrpОrsonпlní konПlikty), jak to ОšítО?
U nпs sО to nakonОc Оšilo tak, žО v rпmci dané dodпvky nějakého toho prvního produktu, tak
prostě ty lidé musОli spolu nějak vyjít, protožО nОbylo možné udělat tu výměnu. AlО pak jО to
samoz Оjmě o tom, žО ty agilní týmy vznikají pro nějakou konkrétní dodпvku, a pak zanikají,
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aspoň v tom našОm prost Оdí zanikají. Když startujО něco jiného, tak zasО vzniknО tОn tým a ta
alokace do toho týmu probíhá v podstatě na zпkladě té p Оdchozí zkušОnosti, takžО tím probíhп
ta ОliminacО lidí, ktО í t Оba nОjdou dohromady, nОbo nОpОrПomují, jak mají. NОmпmО žпdnou
soПistikovanější mОtodu. […]
Dodržování principů agilu a praxe
11 JО u Vпs používпn princip kolОktivní viny (za chyby zodpovídají všichni člОnové týmu)?
JО to supОr princip [smích]. PoužívпmО ho i mimo agilní týmy [smích]. Takové to hОslo „miluji
týmovou prпci, protožО můžu schovat svou odpovědnost za odpovědnost kolОktivu“. Z toho sО
u nпs hodně těží.
12 Jak bystО popsal/a vztah VašОho týmu sО zпkazníkОm?
Když sО na to podívпm v rпmci Пungovпní toho agilního týmu, tak tam jО tОn zпkazník svým
způsobОm člОnОm toho týmu. Tam jО klíčovп osoba toho Product OwnОra. […] TОď mi došlo,
žО naplnění rolО Product OwnОra…žО to musí být takový člověk, ktОrý jО opravdu schopný
za tОn businОss prioritizovat ty Пičury, ktОré on chcО do toho dostat, a musí mít tu pravomoc tu
prioritizaci provést. NОsmí to být, žО zпvisí na někom jiným, to pak hrozně komplikujО to
fungování týmu, protožО on nОní autonomní a nОní tak rychlý…protožО sО čОkп, až sО zasО sОjdО
někdО nějakп skupinka lidí a ty lidé nОmají čas a ta dodпvka sО tím prodlužujО. Tam vnímпm,
žО vztah s tím zпkazníkОm jО v p ípadě dodпvОk ScrumОm, t Оba těmi adaptivními a agilními
mОtodami lОpší, protožО tОn zпkazník dostanО nО to, co sО snažil popsat na začпtku, alО dostanО
to, co chce, když jО to hotové. Což jО vОlký rozdíl. My jsmО tady měli adu projОktů, ktОré
běžОly délО jak rok. Samoz Оjmě běhОm té doby sО situacО na trhu i uvnit Пirmy změnila.
A i když analýza byla dostatОčně p Оsnп, tak alО tОn stav sО změnil a dodalo sО to, co sО poptalo,
alО už to nОbylo vlastně pot Оba, a to tam byla ada rozčarovпní. Těch rozčarovпní, nОbo těch
nepotkání se s tím zákazníkem, je samoz Оjmě mnohОm vícО. Ta analýza nОní někdy tak p Оsnп,
aby se zmapovalo to vnímání zákazníka, který poptává tu změnu. TakžО toto agilní mОtody
určitě Оší.
13 Jak často sО stпvп, žО Product OwnОr nОbo Scrum MastОr mп pracovat s vícО nОž jОdiným
týmОm? MůžО to způsobit problémy v projОktu?
Myslím si, žО tОn Product OwnОr…žО by měl být spíš dОdikovaný pro tОn daný produkt. Ona ta
činnost zabОrО hodně času a vyžadujО to cОlé jОho nasazОní. U toho Scrum MastОra si myslím,
žО tam nОní problém, pokaď jОdО p Оs dva až t i týmy. Když jsmО tak tОďka dělali „sizing“
nějakých t Оch, čty dodпvОk, prпvě jsmО na to narazili. ProtožО nОmпmО všОchny lidi intОrní,
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takžО jsmО shпněli u ОxtОrních ПirОm, ktОré mají mОzinпrodní zkušОnost, a prпvě jsmО s nimi
Оšili tОn kapacitní „sizing“ tady toho, s tím Scrum MastОrОm. […] MпmО tak dva zkušОné
Scrum MastОry a zbytОk musímО brпt ОxtОrně.
14 VyžadujОtО od PO a SM nějaké cОrtiПikпty? Pokud ano, jaké?
CОrtiПikпty nО, cОrtiПikпty nОvyžadujОmО. Spíš hlОdпmО rОПОrОncО, kdО už jindО sО s tím sОtkal.
ProtožО docОla považuju za problém, a tОď si ho tady možnп i intОrně sami trošku vyrпbímО…
Když sО snažímО udělat podstatnou změnu, transПormační změnu…myslím, žО použití agilních
metodik je podstatnп transПormační změna, a snažímО sО to vymyslОt sami doma. S tím
pochopОním akorпt jako pocitovým, nОprožili jsmО si nikdy, nikdy Пail ty mОtody, abysmО
poznali, jak to cОlé ПungujО. Co do těch aktivit, ktОré jsou pro nпs klíčové, tak tam si bОrОmО
ОxtОrní lidi, ktО í jsou schopní dokladovat, žО tuto roli už někdО odОhrпli. A úplně jОště idОпlně,
žО i někdy zažili nějaké sОlhaní toho týmu a jsou schopní sО z toho poučit. TakžО nějaké
cОrtiПikacО…to vůbОc nО ОšímО. […] Člověk bОz zkušОností by nОměl šanci pro klíčové
projekty.
15 Na kolika projОktОch můžО zпrovОň pracovat jОdОn člověk?
Rozhodně vícО jak na jОdnom. NОdokпžОmО si tady za ídit dОdikovanou účast. AlО jsou to
opravdu jОdnotky, t Оba dva, t i projОkty, kdО jsou ti lidé schopní rОпlně Пungovat. Tady s tím
mпmО taky vОlký problém, protožО ty rolО, ktОré jsou pak na těch standartních změnových
soПtwarových projОktОch, ať jО to bussinОs analytics, solution architОct a další, tak ty často mají
na sobě 7–10 projОktů a v tom rОпlně nОjsou schopní po пdně Пungovat. ProjОvujО sО to
na kvalitě jОjich prпcО, alО v podstatě objОm těch změn, ktОrý tady ta Пirma tlačí, jО tak vОlký,
žО v podstatě tam sО to množství lidí musí roz Оzat na dОsОtinky. […] Agilní týmy jsou mnohОm
na to citlivější. Proto si to nОmůžОmО dovolit. JО to důlОžitý, aby tОn člověk byl jakoby
Пokusovпn na prпci, a tudíž maximпlně dva, t i projОkty, pro tu roli t Оba toho vývojп О.
16 PopištО prosím, jak probíhп komunikacО mОzi člОny týmu.
Buďto kolОgové sОdí v jОdné kancОlп i, nОbo používпmО Slack.
17 PoužívпtО nějaký soПtwarО k plпnovпní sprintů, mООtingů, pro backlogy atd.? Pokud ano,
uvОďtО nпzОv.
Pro agilní metody máme jednak Jiru, která má agilní moduly pro sebe. Máme Trello, kde se
dělп vlastně plпnovпní, a pak sО to p Оklпpí do Jiry. To jsou vlastně dva takové nпstrojО.
Backlogy a meetingy jsou v Jire.
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18 Jakou délku sprintu obyčОjně mпtО?
Dva, maximпlně t i týdny.
19 Pokud v průběhu sprintu nějaký úkol nОní splněn, co sО s úkolОm dпlО stanО? Jak často
se Vám to stává?
Na konci sprintu se v tom review – co sО udělalo, co sО nОudělalo – tak v té rОspОktivО Оší
„proč“, jОstli tam byly ОxtОrní důvody. S tím, jak jsme provázaní, jak to není ten malý tým,
ktОrý sпm něco dodпvп s minimОm vazОb na to okolí, sО zkoumп, jestli to bylo skrze ty vazby,
jОstli jsmО schopní to nějak ovlivnit, a pak sО to parkujО. Buď sО to hodí do nпslОdujícího sprintu,
když to byla nějakп drobnost. NОbo když jО to něco podstatného, tak sО to parkujО bokОm a pak
sО to Оší bokОm toho týmu. Tým si spíš pak vyžпdп roli vně týmu, ktОrп to pomůžО Оšit. Na to
jsou prпvě dobrý ty větší mОtodiky, t Оba tОn ScalО AgilО Пor EntОrprisО, ktОré na toto mají už
instrumОnty. […] Jп si myslím, žО vždycky sО nпm stalo, žО něco nОbylo splněno. NОbo
ne vždycky úplně, alО jО to vícО jak 50 %, žО sО nпm naskytl nějaký bod, ktОrý sО nОpoda ilo
splnit.
20 Jakп jО st Оdní délka plпnovacích mООtingů?
Když sО dělal planning, tak hodina, hodina a půl p ibližně. Ona jО taky otпzka, čím jО ta doba
ovlivněnп. U nпs jО často ovlivněnп tím, žО jak mají lidé zaplněné kalОndп О, tak nОní možné
najít větší spolОčný prostor, aby sО sОšli. ŽО jОště p i tom planningu ty lidi nОjsou jako
nalokovпní úplně na tu danou aktivitu a jО prostě problém najít další spolОčný čas.
21 Daily stand-up by měl idОпlně být každé rпno vО stОjnou dobu, vО stОjném místě, vО stoje
a maximпlně 15 minut. Jak to mпtО Vy?
Na adě projОktů to takhlО ПungujО, takžО sО to da í dodržovat. I to, žО to jО vО stojО, to, jak jsОm
íkal, žО jО problém s místОm… [smích]. NОmají šanci sО tam jako uvolnit, sОdnout si a pasivně
konzumovat tОn mООting. TОn pОvný čas jО pro nпs dobrý i v tom, žО sО to nОchп zarОzОrvovat
na začпtku lidОm do kalОndп О. VybookujОmО tím jОjich čas. Samoz Оjmě jako zпpasímО s tím.
Tam by bylo dobré, aby byli všichni na tom stand-upu, aby si vyměnili inПormacО. NОbo když
jОdОn minul, tak by byli na tom druhém. U nпs dochпzí k tomu sdílОní lidí, takžО jsou na dvou
až t Оch dalších mООtinzích a mají i jiné povinnosti a stпvп sО nпm, žО ty lidi dvakrпt až t ikrпt
v týdnu vypadnou z toho. TakžО sО to potom Оší p Оs nějaké jiné nпstrojО, anОbo p Оs jiné
kanпly, vlastně skrz nějaké další nпstrojО. Když jsmО zmiňovali ty nпstrojО, tak ono to nОsouvisí
s tím agilním ízОním, alО spíšО s vývojОm. PoužívпmО t Оba Slack na komunikaci. Оší, co bylo
na stand-upu, takžО tam sО napíšО, co bylo na stand-upu, a tím sО jako úplně sdílí.
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Výsledky implementaci
22 Dп sО íct, žО díky používпní agilu sО po časО výslОdky prпcО vО VašОm týmu zlОpšily?
Myslím si, žО když potom porovnпm tu kvalitu výstupů s klasickým watОrПallОm, tak byla
zkušОnost vždycky lОpší. S tou konkrétní dodпvkou, tím p ímým zпkazníkОm, tím p ímým
konzumОntОm. JО pravda, žО t Оba útvary, ktОré rОprОzОntují nějaké principy…jak jsОm Оkl,
architektura, bezpОčnost, ПinancО, ktОré bysmО měli dodržovat, tak ti s tím nО vždy byly [útvary]
spokojОní. Tam sО prostě obětujО ta compliancО, t Оba z bОzpОčnosti, za to, aby sО doručilo tomu
klientovi v podstatě ta Пunkčnost, t Оba nějakým work roundОm. TakžО kliОnt měl z toho lОpší
zпžitОk. Firma jako takovп, nО vždycky a my douПпmО, žО pokaď nasadímО ty komplОxnější
mОtodiky, takžО nпm pomůžou tОnhlОtОn stav napravit.
23 Mělo zavОdОní agilu dopad na rozsah dokumОntacО k projОktům?
Mělo. Mělo, mělo. Ty standardní projОkty, ktОré jОdou tím watОrПallОm, měly systémovou
spОciПikaci, dokumОnt o 15 kapitolпch. Když sО vyplňoval, tak to bylo minimпlně 20 strпnОk,
kdО člověk našОl aspoň ty zпklady toho, co pot Оboval. U agilních týmu ta dokumОntacО mп
jakoby nižší prioritu nОž tОn vlastní kód, tОn vlastní produkt. TakžО sО ta dokumОntacО rОпlně
potom dělп v rпmci toho TrОlla nОbo tý Jiry, k tím jОdnotlivým taskům, ktОré sО Оší. JО to horší
najít, pokaď… TОn tým sО tam v tom oriОntujО jako takový, alО problém jО, žО to mп pak navпzat
někdo jiný, tak nОví, kdО tu dokumОntaci najít, a podobně. TodlОnto nОmпmО moc vy ОšОné a je
to jОdОn z trablů.
24 Bylo podlО VašОho nпzoru zavОdОní zavОdОní agilu p ínosným pro Vпš podnik?
Prozatím myslím, žО nО. ŽО tОn rozměr těch agilních mОtod…žО kdybych to vzal procОntuпlně,
tak je 5–10 % z těch změn sО dělп těma agilními týmy. ŽО jako cОlп Пirma, to nО. AlО jakoby už
ale jako firma jsme pocítili v jednotlivých dodávkách krásu, nebo tu výhodu agilní metody.
MпmО dvě aplikacО tímhlО způsobОm doručОné a tam se v podstatě prпvě poda ilo tomu
zпkazníkovi doručit to, co on na začпtku nОvěděl, žО chcО. A v tom bylo to kouzlo.
Hodnocení a doporučení
25 Jaké pozitivní dopady můžО mít implОmОntacО agilních mОtod v podniku? UvОďtО
p íklad zО svých osobních zkušОností z praxe.
P išlo mi tОdy, žО tОn nОjvětší pozitivní dopad jО v tom, žО tОn zпkazník si můžО v průběhu
implОmОntacО jakoby itОrativně up Оsnit, jakп jО jОho vlastní vizО, nОbo spíš konkrétní
p Оdstava. On nějakou vizi na začпtku mп, alО nОmп konkrétní p Оdstavu, jОště navíc
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otОstovanou tím konzumОntОm té služby. My vlastně v rпmci toho itОrativního vývojО ОšímО
projОkty, ktОré jsou o těch koncových aplikacích, ktОré nějak intОragují, buďto sО zпkazníkОm
XY nebo s tím interním zákazníkem, to znamenп s poradcОm na pobočcО. Tam jО hodně důlОžitп
ОrgonomiО toho procОsu v té aplikaci, v tom UI. TakžО my tam v rпmci těchto projОktů
za azujОmО UI/UX tОsty, dělпmО tОstovпní a v rámci toho testování vypadává feedback toho
typu, žО někdy jsmО nucОni vlastně zahodit cОlý tОn UI a udělat to úplně jinak. Mп to dopad i do
dat, do datových Оntit a podobně. TodlОnto si tОn zadavatОl vlastně na začпtku jakoby vůbОc
nОuvědomujО. A to jО ta ohromnп výhoda toho itОrativního procОsu.
26 Jaké nОgativní dopady můžО mít implОmentace agilních metod v podniku? Jaká negativa
jstО vО své praxi zažil?
Asi jsОm o nich mluvil. TОn nОgativní dopad… JО to tОn alignmОnt s tou větší strukturou, s tou
cОlou Пirmou. NОschopnost dané Пirmy vО větším mě ítku využít týmy, protožО nОmпmО ty lidi
k tomu. A co jО zajímavé, když tady vlastně mluvím o tom, žО ta mОtodika pro cОlou ОntОrprisО
nпs zachrпní, tak ona nпs vlastně taky nОzachrпní. PodlО těch inПormací, co mпmО t Оba od ING,
kdy vlastně udělali tu vОlkou změnu, ta změna byla podpo Оna mОtodikou pro celou firmu, tak
i oni vlastně íkají, žО: „Po 2 lОtОch používпní mпmО problém s tím, žО mпmО vО Пirmě tak trošku
anarchii. Firmu nОdokпžОmО ídit, protožО nОmпmО inПormacО. Lidé nОsprпvně pochopili tu
volnost, ktОrou dostali.” To byl jakoby jОdОn problém. A druhý problém byl, žО ty lidi sО
najОdnou ocitli v nových rolích, nОdokпzali si tam najít svojО místo a byli dОmotivovaní. Začali
i schopní lidé odchпzОt díky té dОmotivaci. TakžО si myslím, žО nОstačí jОnom ta sprпvnп
mОtodika, dostatОčně robustní, alО jО to opravdu transПormační změna. Lidé musí pochopit tu
změnu. JО to těžký a dlouhotrvající procОs. TakžО podlО mě to nОjdО nasadit jako mпvnutím
proutku, alО musí sО to v té Пirmě budovat itОrativně, postupně rozši ovat. Znпm takový tОrmín
„krystalizační jпdra“. Musí v podstatě shrnout krystalizační jпdra v těch lidОch, co mají tu
zkušОnost a jsou tu zkušОnost schopní p Оdпvat dпl.
27 Co bystО doporučoval/a lidОm, ktО í chtějí dané mОtodiky implОmОntovat?
Aby si ty lidi vlastně snažili uvědomit, proč tu mОtodiku vůbОc nasazují. JОstli opravdu sО jim
budО Оšit ty problémy, ktОré pot Оbují vy Оšit. A jОstli jim nОbudО vadit, žО si tam zavlОčou
problémy, ktОré s tou mОtodikou p ichпzí. Už jak jsОm zmiňoval ty problémy z ING. Ty
problémy, které se tam zanОsou, jsou asi ОšitОlné, alО jО otпzka, jОstli tОn cОlkový výslОdОk
potom vО Пirmě budО lОpší, nОbo nОbudО. AlО když to t Оba vОzmu na situaci v bankovnictví,
ktОré sО hodně opírп o IT, tak si myslím, žО tato mОtoda jО tОďka vhodnп k nasazОní. TОn důvod
jО tОn, žО mпmО rОlativně už komoditizované ty bankovní služby. Žпdnп banka už tОď nОvymyslí
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nový Пinanční produkt sпm o sobě. Ty produkty sО od sОbО mОzi těmi bankami už moc nОliší,
takžО sО nОmusí dělat nějaké zпsadní změny v těch systémОch vОvnit , ktОré dělají ty platОbní
ПunkcО. Tam, kdО sО snažímО vzпjОmně odlišit, jО, jak ty produkty nabízímО. V jakém kontextu,
v jakém digitпlním kontОxtu, na jakém digitпlním touchpointu a tam sО odОhrпvп většina těch
změn. Pro toto jsou ty agilní mОtodiky vhodné. ProtožО už nОimpactují vОlké systémy, nОchп sО
tam aplikovat takový tОn lОan product dОvОlopmОnt. Prostě všОchno to jdО ruku v rucО. Mпm už
komoditizované IT služby, nОmusím vymýšlОt něco nového, takžО nОmusím mimo ty sprinty
startovat nějaký dlouhotrvající task na postavОní úplně nějaké nové tОchnologiО. VšОchno sО
tak jako hОzky potkпvп tОď v tom bankovním světě. Tam sО to t Оba vyplatí. AlО jsou odvětví,
asi průmyslové, kdО to takhlО nОní a kdО by to t Оba nОdпvalo smysl. A i my tady mпmО vОvnit
pár aktivit, ktОré takovým způsobОm nОjdou dělat. JО to t Оba konsolidacО našich bankovních
backОndů. To jsou prпvě ty systémy, ktОré rОalizují ty zпkladní platОbní ПunkcО. To jsou dost
komplОxní systémy, jsou prпvě o těch Пinančních opОracích a ty vlastně nОjdО měnit takovýmhlО
itОrativním způsobОm. Tam nОní žпdný mОzikrok možný. V podstatě buďto tОn zůstatОk sОdí
nebo nesedí. Tam ta agilní metoda nejde.
28 Chybělo Vпm něco v našОm dotazníku? Chtěl/a bystО jОj nějak doplnit?
TОď si musím v hlavě projít, o čОm jsmО vlastně mluvili a co mě tak napadalo, když jsОm
p ОmýšlОl, o čОm bysmО mohli mluvit. AlО my jsmО sО vlastně dotkli všОch těch aspОktů.
Vhodnosti, nОvhodnosti, co nпm na tom vadí, lidí. Myslím, žО otпzky mпtО kvalitně posklпdané.
St ílí vlastně po cОlém tom portПoliu toho změnového ízОní. Za mě jО to prostě pohlОd člověka,
ktОrý pracujО vlastně v IT v bancО, takžО sО to hodně motп kolОm soПtwarО dОvОlopmОnt
liПОcyclu a product dОvОlopmОntu, jako Пinančních produktů. A jak už jsОm íkal, tato situacО
nahrávп u nпs používпní těchto agilních mОtod, takžО to podlО mě zarОgistrujОtО v tisku, žО sО
tím banky začnou chlubit, žО nasadily. ProtožО i to ING sО tím rОlativně chlubí. V MF Dnes se
o tom nОpíšО, alО t Оba to ING v těch odbornějších časopisОch. Tam sО tím hodně chlubí. ProtožО
dnОska vlastně ta schopnost rychlО inovovat sО hrozně cОní a když někdo p ijdО s nějakou
změnou schopnosti, aby rychlОji inovoval, tak sО tím určitě pochlubí. Můžu sО nad tím potom
jОště v klidu zamyslОt, kdybystО chtěli, protožО myslím, žО mпm tОn dotazník k dispozici. […]
Klidně mi jОště pošlОtО aktuпlní vОrzi a jп na to mrknu, jОstli bych vпm k tomu nОdal nějaký
input.
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Příloha 3. Přepis rozhovoru s respondentem č. 2
Obecné (úvod)
1. P ipadají Vпm agilní mОtody p ínosné, nОbo nО?
Rozhodně ano. Jп jsОm opravdu vОlký Пanda agilních mОtodik, protožО mпm víc nОž 30lОtou
zkušОnost sО soПtwarovým vývojОm. Vlastně jsОm začínal na akadОmické půdě, na Ústavu
inПormatiky, s nОuronovými sítí. Vlastně jako vývojový tým, pracoval jsОm пdu lОt v takových
vОlkých spolОčnostОch jako REUTERS, Sun MicrosystОms a vlastně NN IT SОrvicОs.
A ve všОch těch Пirmпch jsmО v podstatě aplikovali aspoň nějaké prvky agilní mОtodiky.
Ze začпtku jsmО tomu ani nО íkali „agilní mОtodika“, alО to prostě principiпlně vОdlo k těm
zпkladním prvkům těch mОtodik, protožО jsmО pracovali většinou v malých týmech, a ty
požadavky sО vyvíjОly běhОm toho času, takžО klasickп watОrПall mОtoda těžko Пungovala. […]
TОn vývoj agilních mОtodik byl těsně spjatý s mým životОm. V době, kdy agilní mОtody jОště
nОbyly ani p íliš znпmy, jsmО pracovali v malém týmu a pak jsme se seznámili s extrémním
programováním. Principy jako kontinuální integrace nebo test-drivОn p ístup jОdnoznačně byly
věci, ktОré mě hodně ovlivnily. Pak jsОm sО sОznпmil sО ScrumОm, ktОrý sО vlastně vyvíjОl
z těch původních mОtodik. Na Scrumu mi pravě zahrпlo to, žО jО obОcný. ŽО ty mОtodiky, jako
jО ОxtrОmО programming, tak vlastně jsou spjaty a vychпzОjí zО zkušОností soПtwarového
vývoje. AlО Scrum ПungujО obОcně. Jп jsОm t Оba stavil svůj dům na Scrumu. Vím, žО t Оba
amОrickп armпda používп Scrum, i ve vпžných opОracích, jo. NОbo i markОtingové kampaně sО
dají dělat vО Scrumu. Prostě jО to obОcný. JО to project management framework, na rozdíl od
t Оba prпvě tОst-driven development.
2. Proč jО dnОs důlОžité sО zabývat agilními mОtodami?
Jп si myslím, žО rozhodně ano [smích]. Jп si myslím, žО pro spolОčností, ktОré vyvíjí soПtwarový
produkt, tak jО to dnОska zпkladní mОtoda vývojО, ktОrou když nОadoptují, tak sО budou těžko
p izpůsobovat tomu trhu nОbo těm měnícím sО požadavkům na tom trhu. PodlО mě, jО to otпzka
p Оžití. Firmy, ktОré prostě zůstanou strnulО používat watОrПall mОtodiky, nОmají šanci rychlО
sО vyvíjОt s tím množstvím tОchnologií, kdО tОn businОss sО také vОlmi prudcО mění. Jak sО mění
prudcО požadavky a tОchnologiО, tak tam ty klasické mОtody watОraПallu, kdО vlastně
p ОdstírпtО, žО znпtО budoucnost, tak to moc nОПungujО, no. AlО dnОska si myslím, žО Scrum už
je v podstatě klasika. Scrum se sám jako takový vyvíjí a napojuje se na produkci. Propojení
DevOps s tím supportОm a s opОrations t Оba.
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3. Jaké výhody a nОvýhody mají podlО VašОho nпzoru agilní metodiky v porovnání
s waterfallem?
Jп si myslím, žО ty agilní mОtodiky mají opravdu schopnost pomoci dodávat produkty tak, jak
si tОn zпkazník opravdu p ОjО. A jО to bОzpОčnější, pokud sО to aplikujО sprпvně. Myslím si,
žО jО tam možnost rОagovat prпvě na změnu těch požadavků. To, o čОm jsmО tОďkon po práci
bavili, jО to, žО zпkaznici často p Оsně ani nОvědí, co chtějí. TОprvО když vidí první mock-upy,
scrООnshoty, prototypy a mají možnost sО k tomu pravidОlně vyjad ovat, tak to jО prпvě vОlkп
výhoda prпvě toho Scrumu. Myslím si, žО systém toho Scrumu jО vОlmi dob О nadОПinovaný.
Minimální sada pravidОl, ktОré umožňují, když sО dodržují, vlastně vОlmi ОПОktivně dodпvat ty
požadavky. Na rozdíl t Оba od watОПallu nОbo nějakých tradičních mОtod, ktОré jsou vОlmi
složité a z hlОdiska toho procОsu jsou těžkopпdné a těžko sО implОmОntují, tak tОn Scrum podle
mě jО možné nasadit cОlkОm rychlО. Myslím si, žО jО to o rychlostí vývojО a o kvalitě. NОmyslím
„rychlost vývojО“ jako kolik пdků, kódu za minutu, alО rychlost odОzvy na nějaký požadavОk.
[…] Jп myslím si, žО jsou situacО, kdy watОrПall jО lОpší nОbo jО ОПОktivnější. To jО v situacích,

kdy vlastně jО ta tОchnologiО vОlmi dob О znпmп, tОn tým v té tОchnologiО pracujО už dОlší dobu,
ty požadavky jsou naprosto z Оjmé a tОn tým dokпžО vlastně vОlmi dob О p Оdpovídat. Pokud
jsou t Оba nějaké p ОkladatОlské služby nОbo prostě nějaké transПormacО, kdy tОn tým mп nějaký
vstup, t Оba nějaké požadavky v nějakých tabulkпch… To už nОpovažuju skutОčně
za soПtwarový vývoj, alО jО to něco, co jО rutinní a co sО dп dпl skutОčně dob О p Оdvídat, jak
dlouho to trvп. Pak jО možné docОla dob О vytvo it tОn watОrПall a ta prОdikovatОlnost jО tam
dalОko vyšší. AlО up ímně si myslím, žО to samé sО dп udělat v tom Scrumu. A nemyslím se,
žО to znamОnп, žО o moc vyšší ovОrhОad v tom watОrПallu. Možnп nОvýhoda taky jО v tom,
žО vyžadujО jako větší zapojОní těch lidí v týmu, žО…nОvím, jОstli jО to výhoda nОbo nОvýhoda,
alО každopпdně nО všichni a nО všОchny Пirmy mají tu kulturu nОbo Пirmu nastavОnou tak, žО by
byli schopní sО p izpůsobit. T Оba pokud ta Пirma mп organizační strukturu tak, žО businОss jО
zvyklý dodпvat watОrПallОm, takžО když mu vnucujОtО Scrum, tak ОknО, žО ho to nОzajímп,
mпm ty businОss požadavky na dОsОti пdkпch a za půlroku p ijďtО, jп chci vпš produkt, jo.
A v takových situacích jО to trošku složitější, no. AlО tam podlО mého watОrПall také nОpomůžО
[smích]. […] Jп si myslím, žО ta komunikacО v tom týmu jО naprosto klíčovп. Proto taky nОní
možné ty týmy naПukovat víc nОž t Оba osm, dОvět lidí. Když jО to p Оs 10 lidí, tak už jО to
trošku problém, protožО todlО to v těch komunikacích mОzi člОny toho týmy vyrůstп
ОxponОnciпlně. Každý mОtr sО počítп, jo. Aspoň to jО mojО zkušОnost [smích]. Myslím si, žО to
jО otпzka sdílného zпžitku. Toho Scrumu, žО jo. TОn tým, když mп tu inПormaci, nОbo vnímп ty
požadavky jako tým, což znamОnп, žО jО stпlО spolu a tu inПormaci intОgrujО do sОbО. Tak jО
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skutОčně schopОn pracovat jako jОdОn organizmus, zatímco když každý člověk pracujО zvlпšť
a p Оdпvп sОty, čпsti, tak jО tam vОlký ovОrhОad a zdroj nОdorozumění. Když mпtО t Оba systОm
rОquirОmОnt spОciПikaci a p ОdпtО někomu dalšímu, z toho udělп dОsign a udělп další
implОmОntaci. Tím, žО t a ti lidé nОjsou do toho zapojОní, v tom watОrПallu, tak často nОví, jak
s tím být, a jsou tam zdrojО i různých Пlпmů. Princip „tichп pošta“ sО tomu íkп. V tom
watОrПallu sО často ta inПormacО, ktОrou vпš zпkazník skutОčně pot ОbujО, mп tОndОnci ztrпcОt
[smích]. NОbo nОní úplně p Оsnп, no. SpОciпlně když t Оba sО Пirma rozhodnО aplikovat taky
waterfall s outsourcingОm, žО t Оba tОn tОstОr tОstovпní udělп v Indii. To jО úžasnп věc. To jО
trošku ironické, protožО mojО zkušОnost opravdu byla vОlmi tristní. Myslím, žО to jО otпzka
nejen kultury, ale i vlastně očОkпvпní. ŽО t a ty týmy v té Asii sО stydí ukпzat, žО tam jsou chyby
[smích]. TakžО vпm posílají ОxcОl, ktОrý jО cОlý zОlОný, a pak to zkusítО a to nОПungujО [smích].
AlО to jsou prostě věci, zО ktОrých sО dп poučit. Měl jsОm t Оbamožnost zavпdět Scrum
v Bangaloru, v Indii t Оba. TakžО…jako pracuju s týmy v Malajsii… Té kulturní rozdíly jsou
důlОžité pro to, jak nasadit t Оba Scrum, alО to nОznamОnп, žО to nОjdО. Rozhodně to jdО, alО
t Оba jstО špatně porozuměli té mОntalitě. A skutОčně lidi do toho zatпhnout. V okamžiku, kdy
jsou jakékoliv bariéry, tak tím jО to horší. NОvím, jОstli to odpovídп…[smích].
Scrum
4. MпtО zkušОnosti s mОtodou Scrum?
[…] 30 lОt mпm sО soПtwarovým vývojОm vlastně. Školu jsОm skončil těsně p Оd rОvolucí.

Vlastně jОště vО školО jsОm vyvíjОl nějaký soПtwarО pro analýzu, aktivity mozku, brain mapping
a tak, ale to byl v podstatě izolovaný vývoj. V té akadОmii to už byl pětičlОnný tým, ktОrý sО
rozrostl v dОsОtičlОnný tým, a tam jsmО už prostě musОli rozdělit ty týmy na dva. To byl
momОnt…my jsmО ani nОvěděli, žО ОxistujО nějaký Scrum. AlО to bylo asi p Оd 20 lОty, no.
NОbo i jОště dýl. AlО my jsmО věděli, žО když tОn tým rostl, tak to už prostě nОšlo…nОšlo tu
komunikaci v rпmci týmu ídit, tak jsmО p irozОně rozdělili. TakžО to jО takovп zkušОnost, kdy
mi vlastně ukazovala…pak mi lidí upozornili: „HОlО, věděli jstО, že existuje etreme
programming?“ A sО ScrumОm jako takovým mпm zkušОnosti 15 lОt. Vlastně, když jsОm
pracoval v Sunu…Sun MicrosytОms. NОjd ív jsmО tam nasazovali ExtrОmО programming, pak
vlastně Scrum. […] Kanban jО rozhodně věc, ktОrou sО dп kombinovat. Myslím si, žО obОcně
i Scrum vychází z těch lОan mОtodik. To jО vlastně z automobilního průmyslu, ty principy, to
asi znпtО líp nОž jп. Mně sО t Оba libí kombinacО Scrumu a Kanbanu. Tomu sО íkп Scrumban.
A myslím si, žО jО to dobré, protožО to drží tОn tým trochu na uzdě. ProtožО někdy ty vývojп ské
týmy mají tОndОnci rozpracovпvat p íliš mnoho storiОs paralОlně. Pak sО to těžko kočírujО. A ten
91

Kanban vпm vlastně v rпmci toho proudu těch požadavků umožňujО monitorovat množství těch
rozpracovaných tasků. JО to vhodné t a i pro supportové projОkty. Viděl jsОm t a používat
Kanban i na projОktОch, ktОré jsou čistě maintОnancО t Оba. Nějaký soПtwarО, ktОrý měl strОam
nějakých dОПОktů nОbo prostě nějakých drobných požadavků. A tОn produkt byl v aktivním
vývojО, což znamОnп nějaké vОlké architОktonické změny. A vlastně strОam těch malých změn,
kdО tОn Scrum nОměl až tak moc vОlký smysl, tak tam tОn Kanban mohl Пungovat jako brouční
linka. AlО možnп prпvě to prioritozovпní, rОgulovпní toho toku těch požadavků v rámci toho
týmu no.
5. UvОďtО prosím zпkladní odlišОní Scrumu od jiných agilních mОtodik.
To jsОm už zmínil. Scrum jО moc obОcný. A žО jО to projОct managОmОnt practicО, nОbo jak
mОtodologiО, ktОrп vlastně nОní pОvně svпzanп s tím softwarovým vývojem a vystihuje podle
mého tОn zпkladní princip. Zпkladní principy, na ktОrých t Оbaagilní vývoj pracujО.
6. Čím jО možné vysvětlit takovou popularitu Scrumu?
Myslím, žО to mп dva aspОkty. První, žО to ПungujО [smích]. Když vývojп i vidí, žО něco
ПungujО, tak to používají a myslím si, žО jО to jОdnoduchп mОtodika. To znamОnп, žО každý to
pochopí. Ty něktОré tОrmíny jsou tam trošku „Пunky“ a vypadп to z pohlОdu nějakých ОntОrprisО
mОtodologií trošku podivně. Jak sО íkп „sprint rОtrospОctivО“ nОbo „grooming sОssions“, tak
něktО í vice-presidenti se z toho ot Оsou „co tam potkпvпtО, ti, ktО í to chtějí dělat?“. Na druhou
stranu, když to člověk pochopí, tak myslím si, žО jО to pro ně snadno aplikovatОlně. A myslím,
žО to mп i sociпlní aspОkt. ProtožО když mпtО ty lidí v těch týmОch, v těch boxОch, tak po určité
době dochпzí k vyho Оní. TОn tОstОr, když po ad jОnom tОstujО, tak sО z toho prostě můžО
zblпznit. Když tОn člověk chvílí něco programujО a něco tОstujО, vydělпvп nějakou další roli,
tak v tom týmu můžou st ídat. MпtО tam t a principy párového programování. Tak v ten
okamžik ta sociпlní jОdnotka toho týmu ПungujО dalОko lépО. Tam tОn týmový duch jО znпt a to
dělп hrozně moc. Jп myslím, žО to, žО jО tam ta viditОlnost, každý dОn sО všichni sОjdou a si
íkají, co udělali, co dělají a co plпnují udělat, a najОdnou sО to stпvп vОlmi transparОntní a lidé
vidí a mohou dalОko víc pomпhat. A naopak jО těžko něco skryt. To jО prostě na jОdОn okamžik
transparОntní. Samoz Оjmě tОn p Оchod, nОbo tОn mainshiПt, jО někdy těžkОj. SpОciпlně t eba
v nějakých týmОch, ktОré dlouhou dobu vyvíjОli v tom watОrПallu, tak tam tОn p Оchod nОní
jОdnoduchý. Když mпtО nějakou organizační strukturu, ktОrп jО vОlmi hiОrarchickп, tak tam
najОdnou to nasazovat jО trošku problém. AlО jdО to.
7. Napadп Vпs p íklad jiné agilní metodiky, která je vhodná k implementaci?
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O tom jsОm už Оkl. Ty mОtody ОxtrОmО programovпní včОtně těch practicОs jako kontinuпlní
integrace nebo párové programování. Nebo test-drivОn p istup. To jsou věci, ktОré jsou
p irozОné doplňky kО Scrumu. Po p ípadě, žО dělпtО soПtwarový vývoj. Prvky jako Kanban,
spОciпlně slОdovпní těch tasků – to si myslím, žО jО vОlmi zdravп věc. Pokaď prvky té lean
mОtodologiО, si myslím, sО také dají používat. […] Jп si myslím, žО to jО prпvě takový trОnd,
žО pokud tОn tým pochopí podstatu toho Scrumu, tak vlastně narпží na problémy jОjích ОšОní.
Jsou prпvě ty bОst practicОs, jak jsОm íkal. Když nОmají vytvo Оný automatický systém
intОgracО nОbo kontinuпlního dodпvпní do nějakých tОstovacích prost Оdí nОbo automatické
tОsty, tak tОn tým vlastně trochu trpí. ProtožО když každý sprint musí dělat nějaké vlastní tОsty,
tak jО to trпpí, takžО p irozОný laik použijО automatické tОstovпní t Оba. NОbo pokud chtějí, aby
měli ПООdback od toho zпkazníka častější, tak samoz Оjmě, když mají automatický dОploymОnt
toho tОstovacího prost Оdí, a tОn zпkazník mп k tomu prost Оdí p istup, tak jО to mnohОm lОpší.
A pokud mají nějaké prvky jako codО rОviОw nОbo pпrové programovaní, tak sО ta kvalita kódu
rapidně zlОpšujО. Když mпtО v týmu starší a mladší lidí, tak tam tОn ОxtrОmО programming spolu
sО ScrumОm ПungujО tak, žО vlastně pomпhají tomu vývojп i sО vОlmi rychlО učit, protožО mají
t a staršího kolОgu, a zasО tОn starší kolОga nОmп nějaké nпpady, t a nОpíšО tak rychlО nějaký
kód. A tím sО vzпjОmně obohacují.
Problémy při implementaci
8. Byl/a jstО zaměstnпn/a vО Пirmě běhОm implОmОntacО agilních mОtod?
a. SОtkal/a jstО sО p i implОmОntaci agilu s nějakýmy problémy?
Byl jsem v několika [smích]. Když t Оba mluvím o Scrumu, tak to skutОčně začalo v Sunu a tam
jsОm byl pět lОt a pak jsОm sО tím masivně zabýval v rпmci NN IT SОrvicОs, kdО pracuju už
12 lОt tОďkon. ČОlili jsmО obrovskému množství problém [smích], takžО to jО vОlmi složitп
otпzka. Kdybych měl vyjmОnovat nějaké nОjvětší problémy… Myslím, žО jОdОn z problémů jО
trochu nОporozumění tomu, co jО Scrum. ProtožО často někdo zaslОchl „Scrum nОní žпdnп
dokumОntacО“ nОbo „Scrum jО něco, co sО dělп strašně jОdnodušО a nОpot ОbujОmО žпdnou
architОkturu“ [smích]. NОbo tОn businОss íkп „Tak to jО, otОv Оné dvО О do zadпvпní požadavků
běhОm vývojО i běhОm toho sprintu“. A to jsou prostě nОdorozumění, ktОré potom vОdou
k vОlkým problémům. Jп jsОm zažil situaci na projОktОch, t ОbaprojОkt v Malajsií, kdy vlastně
ten Produkt Owner byl na úrovni nějakého ОditОlО a tОn vývojп ský tým sО tak ho strašně bпl,
žО dělal úplně všОchno, co Оkl, jo. A to i když tОn člověk Оkl něco uprost Оd toho sprintu, takžО
oni to adoptovali do toho sprint a pak jejich backlog stále rostl. A on jako Product Owner nehrál
tu roli Product OwnОra, protožО nОvyvažoval ty požadavky, což znamОnalo, žО když něco
93

p ibylo, tak nic nОubral. TakžО sО jОdnou tОn projОkt dostal do situaci, kdy vlastně to bylo
nОudržitОlné. A běžОl po st ОšО zпsadní zпsah jako. Někdy to jsou i organizační zпlОžitosti, t Оba
spolupráce s tím businОssОm vyžadujО jОště nějakého mОdiпtora. Proto sО v tom „novějším“
Scrumu rozlišují rolО Product OwnОra a BusinОss OwnОra. ŽО t Оba mпtО пdu stakОholdОrů, alО
jО jОště důlОžitý z těch stakОholdОrů tОn BusinОss Owner. A pak ten Product Owner sbírá
požadavky nОjОn z toho businОssu, alО i t Оba nОПunkční požadavky zО suportového týmu nebo
z architОktury, sОcurity, opОrations. To jsou prostě věci, ktОré t Оba tОn BusinОss OwnОr
nevnímá. Kdyby jenom byl ten Business OwnОr Product OwnОrОm, tak vlastně by
nОprioritizoval ty požadavky, ktОré jsou tОchnické, stОjně. A to je potom ta role Product
OwnОra, aby to vyvažoval, aby skutОčně tu kvalitu produktu dosпhnul. I za tu cОnu, žО něktОré
ty businОss požadavky budО modОrovat nОbo každopпdně musí pracovat s tím businessem
na tom, aby kvalita toho produktu byla takovп, jako si zпkazník p ОdstavujО. VčОtně supportu,
nebo e-sОcurity, ktОrou zпkazník často bОrО jako samoz Оjmost.
b. Pokud ano, s jakými? Jak jstО jim čОlil/a?
[…] Jako…složitп věc. JОdna věc jО, žО ta osvěta jО vОlicО důlОžitп. My jsmО t Оba v ITS, které

mají opravdu jako tisíc lidí v IT, v tom vývojО, tak jsmО invОstovali hodně do toho vzdělпvпní.
AlО samoz Оjmě nОmůžОtО každého vývojп О takhlО vyškolit, na cОrtiПied Scrum Mastera,
cОrtiПiОd Product OwnОra, jО to drahý. AlО toto jsmО udělali, žО jsmО sО snažili tvп it jako takové
ohnisko, jo, kdО v každé oblasti, nОbo doméně, jsmО sО snažili získat aspoň několik lidí, ktО í
měli zпjОm, ktО í byli takoví „Оarly adoptОrs“. Do nich jsmО invОstovali a oni sО potom stali
těmi trОnéry Scrumu v těch jОjich oblastí, takžО jО to jОdna věc. AlО otпzka jО i podpora
managОmОntu. My jsmО t Оba měli situaci, kdy v té Asii ti vývojп О íkali: „MusímО vyvíjОt
ve watОrПallu, protožО zпkazník to chcО“, a vždycky analyzovali nějaké požadavky několik
měsíců a pak něco vyvíjОli t Оba dalších několika měsíců. Jп jsОm sО ptal: „Jak to vítО,
žО zпkazník to tak chcО?“ A on íkal: „My jsmО sО nОptali, my to tak myslímО“ [smích]. Pak
jsme jeli do Singapuru a opravdu sО toho zпkazníka ptali, žО jsmО vysvětlili mu, co to jО Scrum,
a on íkп: „No to jО p Оsně to, co my chcОmО“, jo. TakžО často jО to nОdorozumění, rozumítО?
„Jп nОvím, proč to nпm dпvпtО vО watОrПallu? My to chcОmО takhlО!“ [smích]. TakžО
nОporozumění, jo. Často to jsou i nějaké kulturní věci. V Indii byl problém, žО t Оba tОn tým
najОdnou dodпval pomalОjc, alО když jОdОn z člОnů toho týmu odОšОl na dovolОnou, tak dodпvali
rychlОjc. Byla to takovп zпhada a pak jsmО zjistili, žО vývojп byl vОlmi slabý, alО byl z vyšší
kasty. A ti ostatní sО mu snažili pomпhat a tím sО vlastně rozptylovali [smích]. A dělali chyby
a moc to stОjně nОpomohlo [smích]. TakžО to jsou takové situacО, kdО jО nutné zasпhnout
prudcО, t Оba vyloučit člověka z toho týmu, nОbo t Оba dohodnout sО na něčОm. To nОznamОnп,
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žО všichni člОny toho týmu musí být supОr programпto i. To nОní pravda. AlО jО důlОžité, aby
ten tým byl schopný dodávat, aby tam byly ty role, ty schopnosti, které jakoby do sebe zapadají.
Jsou schopní jak toho nпvrhu, tak i vlastně toho vývojО i toho ově ovaní té nОПunkčnosti no.
Myslím, žО tam jО hodně důlОžitп ta otОv Оnп mysl. Myslím si, žО to jО strašně důlОžitý okamžik,
kdy člověk uvažujО: „JsОm vždycky jОnom tОstОr, co tady odО mě chcОtО“. Tak jako je tam pak
to těžký, no. NОbo: „Jп jsОm programпtor, jп bych t Оba tОstoval,“ no.
9. VítО, nakolik jО těžké, nОbo snadné sОstavit tým, ktОrý by vyhovoval agilním principům?
Jп si nОmyslím, žО jО to strašně těžký. Jп si myslím, žО pokud mпtО skupinu lidí, ktО í mají vůli
a chuť prostě spolupracovat, tak mají i ty proПily, pro ktОré jО možné dodпvat. Jak tОn tým jО
možné posklпdat. Samoz Оjmě tam hrajО roli i nějakп chОmiО. Někdy jОdОn člověk íkп: „Jп
s tímhlО tím člověkОm nikdy nОchci pracovat“ a pak jО to těžký no. AlО to sО dп taky Оšit. Když
mпtО víc těch scrumových týmů, tak můžОtО jО t a proměňovat. Pokud špatně ПungujО v jednom
týmu, tak jО čОkп druhý tým. AlО když člověk nОní komparabilní s žпdným týmОm, tak jО to
opravdu problém ho vnímat [smích], což sО Оší jako složitějc. Zažil jsОm situaci, když tОn tým
vlastně to rozpoznпval okamžitě a upozorňoval na to vОlmi rychlО. TОn tým jО dalОko citlivější
a „diagnostický“ na takové problémy nОž t a v nějakém watОrПallu. Tam sО ada lidí můžО jako
by ztratit. Jп jsОm t Оba byl na nějakém projОktu v Pa íži a tam bylo 50 vývojп ů z Indie a oni
prostě několik týdnů tam sОděli a nic nОdělali, když jsОm tam p išОl [smích]. A zjistil jsem,
žО oni čОkají na požadavky prostě [smích]. AlО nikoho to nОnapadlo. NОbylo to prostě
zachycОný, takžО to jО i chyba toho waterfallu, projektový management tam byl problémový.
A jsou jako i dalОko složitější situaci, takový Оxtrémní managОmОnt [smích].
10. Pokud někdo do týmu nОzapadп (jsou v týmu intОrpОrsonпlní konПlikty), jak to ОšítО?
Jп si myslím, žО tam jО strašně důlОžitп rolО toho Scrum MastОra. Scrum MastОr jО něco jako
mпma. A tОn Product OwnОr jО něco jako tпta. Aspoň to v tom evropském kulturním
pojmu…[smích]. TОn Scrum MastОr chrпní tОn tým a zajišťujО mu takové prost Оdí, aby tam
mohl dob О Пungovat. AlО tОn Product OwnОr íkп, co jako dělat dпl, jo, jakoby racionпlně.
A v p ípadě, žО tam dojdО k nějakému nОsvпru, tak tОn Scrum MastОr…nОbo jako kouč p Оd
Пotbalovým týmОm…prostě jako když sО hпdají nějaké hrпči, tak vystoupí tОn trОnér a ОknО:
„A tОď si to prostě vy íkпmО“. A sОjdО sО s ním nějak stranou a každý p ОdložítО své problémy
a snaží sО to Оšit…tОchniky manažОrské pro ОšОní jako problémů…[smích]. To asi nОbudОmО
rozebírat. […].
Dodržování principů agilu a praxe
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11. JО u Vпs používпn princip kolОktivní viny (za chyby zodpovídají všichni člОnové týmu)?
Jп nОsnпším tОn pojОm viny. Každopпdně si myslím, žО jО důlОžité, aby tОn tým cítil
zodpovědnost za tОn produkt. A skutОčně sО domnívali, žО jО to jОjich. To znamОnп, žО pokud
se k něčОmu zavazují, pokud sО o tom rozhodují…to by mělo být týmové rozhodnutí, žО jo.
V p ípadě, žО někdo s něčím jakoby nОsouhlasí, tak pokud jО argumОnt toho týmu dostatОčné
silný, tak by měl prostě íct: „Dob О, nОsouhlasím, alО udělпm to“, a p Оsto p ijmО to jako
kolОktivní rozhodnutí toho týmu. Jп jsОm prostě nОzažil takovou situaci, kdyby sО tОn tým úplně
nОbyl schopný dohodnout, jo. AlО myslím si, žО kolОktivní vina nОbo prostě strОsovпní týmu
nevede k vyšší ОПОktivitě. Jsou t Оba různé školy Scrumu, jo [smích]. Jsou nпzory, žО by tОn
tým měl skutОčně natvrdo zavпzat, žО dodп ty storiОs nОbo žО dodп tolik story pointů běhОm
toho sprintu, a když nОdodп, tak jО prostě šikanují nОbo potom tОn tým trpí pocitОm viny, žО to
nedodal nebo tak. Myslím si, žО jО to špatně. Myslím si, žО jО důlОžitější, aby tОn tým prostě
fungoval v nějakém rytmu, aby měl nějaký dobrý pocit z toho, co dělп, a když sО něco nОstihnО,
tak sО prostě nОstihnО, jo. AlО důlОžité jО, aby tОn mОchanismus Пungoval, což znamОnп, žО p Оd
sprintОm všОchny storiОs jsou rОady. ŽО tОn tým můžО opravdu jОt a skutОčně vyvíjОt, jo.
ŽО běhОm toho sprintu jО nikdo nОvyrušujО a můžou sО skutОčně soust Оdit na tu prпci. ŽО tОn
Product Owner v p ípadě jakékoliv nОjasnosti jО tam k dispozici a je schopný pomáhat. To je
často situacО, když Product OwnОr jО vzdпlОný nОbo t Оba jОnom part-timО, tak to můžО být
zdroj problémů, protožО tОn tým budО pak vytvп Оt své nějaké p Оdpoklady, a nОbudou pravdivé
a to sО zjistí až pozdějc. TakžО prostě na to dávat pozor. […] Jп si myslím, žО by tОn tým měl
vnímat ty problémy, jo. A žО problém jОdnoho jО problém všОch, to si myslím, žО to jО. AlО
nОmělo by sО v tom týmu jakoby ší it tОn pocit viny. ProtožО když tОn tým jО vО strОsu, tak dělп
víc chyb. Já jsem t Оba zažil takovou věc, žО můj učitОl Scrumu, amОrický Scrum MastОr, tak
byl v amОrické armпdě a dalších vОlkých Пirmпch, a íkal, žО nОzalОží na tom, kolik těch story
pointů ti lidé udělají, alО když tОn tým ОknО: „TohlОnsto si myslímО, žО to udělпmО“, a mají
jasně dané priority, a pak sО snaží to udělat, tak sО tОn tým jakoby vyvíjí, a zО začпtku p Оsnost
toho odhadovпní jО dalОko mОnší. T Оba ty týmy mají tОndОnci p ОcОňovat své schopnosti, alО
pak sО to zklidní. Pak tОn tým sО ПormujО, to znamОnп, žО vОlocity nОboli ta rychlost jО nižší,
i t Оba malinko nižší, nОž u toho watОrПallu, alО pak sО to vОlmi rychlО vrпtí. Dělali jsmО
statistiky na vОlkých vzorcích a tam to bylo hОzké vidět, žО ty týmy mohou sО zrychlit.
Samoz Оjmě jО to problОmatické nap ič týmama, počítat story pointy, protožО každý jiný tým
to mп trošku jinak nadОПinované, tu vОlikost story pointů, a nОmusí to být stОjně projОkt
od projОktů a tak. TakžО jО to trošku zrпdné a můžО být o špatném chovпní týmu. Pokud
nap íklad managОmОnt rozhodnО, žО chcО zvýšit rychlost vývojО s tím, žО nastaví tím lidОm
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KPI, něco jako „zvýšímО počОt story pointů o 30 %“, tak to samoz Оjmě začnО tím, žО ti lidé
začnou naПukovat ty storiОs [smích], protožО tím zajistí tОn bonus, alО to nОpomůžО vО Scrumu.
[…] Jп si myslím, žО tОn princip jakoby jО u nпs používпn, alО nО Оkl bych, žО to jО vina. Jп si

myslím, žО pokud jО tam problém u jОdnoho, tak to jО problém cОlého týmu. V tomto smyslu
ano. AlО to, žО by sО tОn tým nОustпlО vinil, tak to si myslím, žО nОní dobrп věc. Jп si myslím,
žО to pomпhп v těch rОtrospОktivпch, takové to věci rozkrývat a Оšit.
12. Jak bystО popsal/a vztah VašОho týmu sО zпkazníkОm?
To jО složitп otпzka. Když vОzmu nap íklad ty týmy, ktОré tady mпmО v rámcích NN IT
SОrvicОs, tak jako…jп jsОm tОď t Оba nějakým Product OwnОrОm v nějakém jОdnom projОktu,
jako konkrétní p iklad…tak vlastně tОn zпkazník jО v rпmci Пirmy. To znamОnп, žО my nОmпmО
zпkazníky jako mimo, alО to budО další divizО, rozumítО? TakžО jО to vlastně…NN IT SОrvicОs
je IT firma, obrovskп, tady nap íklad v PrazО mпmО p Оs tisíc zaměstnanců…a ta Пirma zajišťujО
IT služby NN BusinОssu. To jsou ty lОtadla…lodě [smích], ty naklaďпky a tak. A tОn businОss
samoz Оjmě mп nějaké procОsy, ktОré jsou podporovпny nějakým systémОm, a ty požadavky
na systém zПormulují lidé, ktОrým íkпmО prostě BusinОss IT. Takové oddělОni, ktОré sbírп ty
požadavky z toho businОssu. A my budujОmО něco jako „supply chain“ [smích] požadavků, což
znamОnп různé požadavky z různých čпstí světa. Ty požadavky sО postupně nějakým způsobОm
Пiltrují. A to dodпvпní vlastně čпsti tohoto ОšОní nОní jОnom vždycky tou naší Пirmou ITS, alО
i adou vОndorů, sО ktОrými spolupracujОmО, takžО něktОré ty Пirmy dodпvají komponОnty,
t ОbamОtody, adoptivní učОní, nОbo nějaké roboty atd. T Оba jsou ti, ktОré nОvyvíjí, alО
spolupracují s vОlkými Пirmama, dodпvají nпm komponОnty, a my to intОgrujОmО. TakžО jО tam
i složitější prvОk no. A takovп ta „vrstОvnost“ jО trošku brzdou. ProtožО poměrně často
ti vývojп i nОmají p ímý kontakt s tím businОssОm. TakžО jОdОn z těch způsobů, jak to ОšímО,
žО t Оba posílпmО ty programпtory do nějakého hubu. T Оba v Lipsku je evropský hub, podívají
sО na ta lОtadla a jak to tam běží. NОbo t Оba do nějakých skladů. Jп jsОm t Оba byl vО Španělsku
p i nějakých testech na tom automatizovaném skladu, jo. A najОdnou пdky toho kódu začínají
mít jiný význam. Člověk si uvědomujО, žО když nap íklad v Šanghaji jО chyba v tom kódu,
obrovskп hromada balíčků, a prostě jako jО problém no, problém pro ty lidí. Prostě najednou
dostпvají k dimОnzi. Znalost toho businОssu a podoba toho businОssu jО prпvě pro tu Пirmu
strašně důlОžitп. TakžО my sО snažímО…mпmО vzdělпvací cОrtiПikační program. CОrtiПiОd
Logistic ProПОssional, ktОrý musí plnit každý zaměstnanОc, včОtně těch vývojп ů. Myslím si
také, žО jО dobré, žО když jО nějaký vývoj, tak opravdu do toho vývojО zahrnout nějaké vzorky
lidí z toho businОssu, ktОré dělají p ímo v tom vývojО. Což znamОnп, žО tam mпtО t Оba
nějakého kurýra nОbo nějakého pilota prostě nОbo t Оba někoho ze skladu, tak opravdu fyzicky
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vybrat někoho, kdo to dělп, a opravdu ho do toho týmu zatпhnout. IdОпlně kdyby tam mohl být,
alО pokud to nОní možné, tak zvпt minimпlně na ty rОtrospОktivy, nОchat ho vyjad ovat sО
k tomu, pop ípadě to zkoušОt sпm, protožО často i když tОn Product OwnОr mп hlubší znalost,
nОbo stakОholdОrs, sО ktОrými pracujОmО, také hlubší znalost…p ОcО to zatažОní toho člověka
do toho businОssu jО strašně užitОčnп věc.
13. Jak často sО stпvп, žО Product OwnОr nОbo Scrum MastОr mп pracovat s vícО nОž jОdiným
týmОm? MůžО to způsobit problémy v projОktu?
Jп musím íct, žО u nпs sО to stпvп docОla dost. A myslím si, žО to nОní úplně dob О. Jп si myslím,
žО Scrum MastОr by nОměl dělat víc nОž s jОdním týmОm. Myslím si, žО by měl Scrum MastОr
soust Оdit na jОdОn tým. Co sО tyčО Product OwnОru, tak tam si myslím Product OwnОr můžО
pracovat víc nОž s jОdním týmОm, t Оbadva, maximпlně až pět týmů. Jako…tady jО jОdОn
Product OwnОr, schopný u ídit. My jsmО chtěli nasadit něco, čОmu sО íkп Scaled Agile
FramОwork, prostě takový Scrum Scrumů vlastně. ŽО jsmО měli t a 50 vývojп ů na nějakém
programu a rozdělОní na ty jОdnotlivé scrumové tymy, ktОré vyvíjОly určité komponОnty a pak
vlastně by jako by byly scrumové rОprОzОnty těch Scrumů [smích] a ti formulovali ty požadavky
a vlastně to bylo koordinovпno takovou tou hiОrarchii a Пungovali cОlkОm dob О. Hodně to bylo
myslím schopnější rОagovat na ty změny nОž ta klasickп watОrПallovп mОtoda. To by si myslím
ten projekt dávno havaroval. Pokud bysme neaplikovali tuhlО věc. Samoz Оjmě tam byla takovп
ta tОndОncО vytvп Оt větší týmy, alО to takhlО nОПungujО. Samoz Оjmě jО to těžký. A to jО strašně
důlОžité, aby tОn Scrum MastОr nОbyl Product OwnОrОm. A aby byli oba v tom týmu. ProtožО
pokud to tak není, tak to je vždycky zdrojОm těch problémů. Jп myslím, žО pokud už jО tým
vyzrпlý a t Оba tОn Scrum MastОr odjОdО na pпr dní na dovolОnou, tak to nОní problém, protožО
tОn tým mп, ОkněmО, ty pravidla hry zažitп a už jО sladěný. A když tОn tým jО Пormovaný, tak
ta role Scrum MastОra jО nОzastupitОlnп, protožО jakoby staví tОn tým a ladí tОn procОs. ZajišťujО
t Оba, žО když někdo ОknО, žО ta story jО hotovп, žО jО skutОčně implОmОntovпna a tОstovпna,
a to dОПinition oП donО, „donО, donО, donО“, jak sО někdy íkп [smích], tak jО tam strašně důlОžité
dodržovat ty pravidla. ProtožО v okamžiku, kdy lidé uhýbají z těch pravidОl, tak pak najОdnou
íkají: „Aaa, Scrum nпm nОПungujО, protožО…“, jo. Často jО to prostě kvůli tomu, žО sО ti lidé
tОn Scrum prostě nОdodržují. To jО podlО mě na adОch člпnků, kdО lidé kritizovali Scrum, alО
jп si myslím, žО to jО často nОПér. ProtožО to, co tam popisují, jО to, žО té týmy prostě
nОadoptovali Scrum. Samoz Оjmě jО to Оxtrém a jО možné, žО to nОní možné. Jп nОchci tyhlО
týmy z toho vinit. Pokud Scrum sО podlО mého implОmОntujО sprпvně, tak nОmп vlastně šanci
havarovat [smích]. ProtožО jО to jako navigacО v auťaku, jo. Když mпtО jako rychlou navigaci,
tak ta navigace vám umožní vОlmi rychlО p Оdpovídat ty p Оkпžky, ktОré mпtО p Оd sОbou.
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Tak můžОtО jim vyhýbat. I když vicО méně něco objОví, tak to dokпžОtО objОt a tak, jo. […]
Z tОoriО systému ta rОgulační smyčka jО dalОko kratší u toho Scrumu, a tudíž tОn systém jО
daleko adaptovanější. […] Jп si myslím, žО typickп věc, o ktОré sО íkп, jО ScrumBut. Jako
„co dělпtО? – Scrum, but…“. NОmпmО pravidОlné itОracО? Na vysvětlОní: „Scrum, but…“.
A jakп jО vОlikost týmu? 15? No, tak to nОjstО. NОbo…“Scrum? Tak mпtО Product OwnОra? –
NО, a proč?“. A to jsou věci, kdy prostě vidítО, žО ty zпkladní principy Scrumu tam nОmůžou
Пungovat. A pak oni Оknou: „No jo, my jsmО to aplikovali, alО nОšlo to“ [smích]. A prostě to
není implementovány.
14. VyžadujОtО od PO a SM nějaké cОrtiПikпty? Pokud ano, jaké?
Jп si myslím, žО ty cОrtiПikпty skutОčně z toho člověka Product OwnОra nОbo Scrum MastОra
nОudělají. AlО myslím si, žО ty cОrtiПikované tréninky, ktОré jsou k dispozici – Certified Scrum
MastОr, CОrtiПiОd Product OwnОr, nОbo i ty vyšší úrovně, pro ty trenéry, jsou velmi kvalitní. Já
jsОm měl t Оba možnost mít vОlmi dobré učitОlО. Jп jsОm prošОl všОmi možnými Scrum
MastОrama a Product OwnОrama [smích] a tak dпlО…a musím íct, žО to jО vОlmi šikovně, to
pomůžО, alО to jО moc drahп věc. Když mпtО tisíc vývojп ů, tak to jО docОla moc pОněz no. AlО
myslím si, žО to opravdu můžО Пungovat v těch Пirmпch tak, žО pпr lidí projdО tím školОním
a pochopí tu podstatu toho Scrumu. A jsou v té Пirmě prostě nějakým způsobОm znпmé, mají
ten vliv. Tak jsou schopní z toho začít v nějakém malém týmu a ukпzat té Пirmě, žО to ПungujО
i v té Пirmě, a ti ostatní to vidí, a udělп sО z toho t Оba nějakп vОlkп succОss story. A ti ostatní to
vidí, a to chtějí dělat taky. A obzvlпšť když to tОn managОmОnt podporujО. My jsmО vlastně
začínali v NN p Оd 12 lОty a „Scrum“ tam bylo zakпzané slovo, jo. Tam všОchno bylo watОrПall.
Takový hardcorО, pro všОchny kroky byly obrovské dokumОnty, tОmplaty atd. To bylo
nОobvyklО, žО t Оba SRS byl několika dОsОtinné strпnkový dokumОnt. To nikdo nОčОtl [smích].
A pak sО tОn vývoj začal a oni zjistili, žО tОn zпkazník chcО něco úplně jiného. A tohlО
změnit…tak to byl docОla problém, jo. AlО dп sО to. Myslím si, žО to jО otпzka podpory toho
managОmОntu. Myslím si, žО tam tОn managОmОnt hrajО docОla důlОžitou roli. AlО v okamžiku,
kdy tu podporu mпtО, tak ti lidé mají i radost, žО to dělají, protožО z toho mají pocit uznпní…
alО myslím si, žО v okamžiku, kdy to začínají používat, tak vidí ty výhody. Pokud skutОčně to
nasadí sprпvně. Někdy t Оba…pokud jО to dirОktivní, tak jО to trošku nОšťastné, protožО tОn tým
íkп: „Tak my to nОchcОmО dělat, alО udělпmО“, jo, takžО prostě zavОdou ty různé cОrОmoniО,
alО po ad jsou v tom myšlОnkovém watОrПallu. To znamОnп, žО t Оba dělají v jednom sprintu
analýzu [smích], v jednom sprintu – vývoj atd. A dělají storiОs t Оba jako „Analýza: čпst I“,
„Analýza: čпst II“. A to nОní story, z toho hlОdiska, jak jО dОПinovпna. TakžО to nОní úplně
šťastnп věc. AlО myslím si, žО prпvě ta podpora, podpora nějakých koučů nОbo prostě lidí, ktО í
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jsou dob í trОné i, potom čistě takovými nпvštěvami v těch týmОch upozorní t Оba na ty
odchylky, tak tОn tým sО srovnп. Myslím si, žО to nОní nОzbytně nutné, aby každý tým byl
cОrtiПikovaný jako Scrum MastОr, nОbo Product OwnОr. My jsmО t Оba vytvo ili vlastní jakoby
minicОrtiПikпt a mпmО takový trénink, kdО jО to prostě jako už Пormпlně udělané, hОzký. MпmО
jako určitou hru s LОgОm. TОn tým projdО tím vlastně běhОm jОdnoho dnО a zпkladní mОchaniky
toho Scrumu dokпžou naučit. Samoz Оjmě to nОstačí na zažití, alО myslím si, žО tОn tým toho
stačí nakopnout a myslím si, žО pak ta supОrvizО nОbo navštěvovпní, kdy tОn tým vlastně
startujО, někým, kdo už to znп, jО podlО mého ОПОktivnější, nОžli to cОrtiПikovпní. ŽО sО tОn tým
učí na rОпlným p ikladem.
15. Na kolika agilních projОktОch můžО zпrovОň pracovat jОdОn člověk?
Jп si myslím, žО jО dobré, aby sО člověk dokпzal soust Оdit. Jп si myslím, žО jО nОjlОpší, když
můžО pracovat na jОdnom projОktu [smích]. AlО to, co jsОm zažil v NN, tak je to situace, kdy
lidé pracovali na vícО projОktОch. Myslím si, žО to nОní dobrп praxО, člověk by sО měl tomu
vyhýbat. AlО někdy sО tomu vyhnout nОdп. Někdy jsou t Оba rolО, ktОré jsou tak vzпcné, nОbo
žО to by sО nОvyplatilo, aby tam ta rolО byla v týmu celou dobu. ProtožО t Оba mпtО nějakého
UI/UX dОsignОra nОbo nějakého architОkta, sОcurity ОxpОrta, a toho vlastně můžОtО do toho
týmu „koadoptovat“ po nějakou dobu [smích]. A pak tОn tým zasО opustí, jo. To nОznamОnп,
žО to nОní nОzbytné nutné, žО tОn tým nОmusí být stabilně Пixní, alО samoz Оjmě stabilita toho
týmu jО hrozně důlОžitп. MojО zkušОnost byla takovп, žО jsmО měli na začпtku lidí, ktО í
pracovali na dОsОti projОktОch. A to prostě nОПungujО – vůbОc. AlО když mпtО nějakého tОstОra,
tak tОn jО navyklý p ОchпzОt mОzi těma projОktama. Nějaké dОskriptory, manuпlní dОsky… AlО
ta doba už jО pryč. DnОska s nasazОním automatického tОstovпní, kdО vlastně ta rolО lidí,
co dělají tОn tОst, tОstový managОmОnt, jО zasО posunutп. To jsou spíš programпto i nОbo ti lidé,
ktО í navrhují dОsign těch tОstů, žО jo. TakžО vlastně aby jОn kódovali, aby dělali mОchanické
kroky.
16. PopištО prosím, jak probíhп komunikacО mОzi člОny týmu.
Jп si myslím, žО trochu zalОží na Пormпch…na té kultu О v té spolОčnosti. Myslím, žО když ta
komunikacО jО víc nОПormпlní, tak tОn tým ПungujО dalОko líp. Jп si myslím, žО jsou takové
zпkladní principy, t Оba „lidé jsou důlОžitější nОž věci“ [smích], nОbo „komunikacО jО
důlОžitější nОž psпni nějakých dokumОntů“ atd. TyhlО ty věci jsou hluboké pravdy. A myslím
si, žО pro tuto spoluprпci jО to strašně důlОžitý. Jп si myslím, žО když sО vzпjОmně rОspОktují
a když jО tОn Product OwnОr skutОčně nпročný, alО zasО tОn Scrum MastОr, tОn tým dokпžО to
ochránit a zajistit mu normální podmínky, tak potom ta komunikace v rámcích tohoto týmu
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ПungujО samoz Оjmě. Ti lidé vytvo í jakousi vпhu, rodinku…[smích], nějakou sociпlní
jОdnotku, ktОrп prostě jОdnou jako by začnО mít spolОčné Оso. NОdпvno čОtl nějaký člпnОk
o tОorii intОgrované inПormacО, ktОrп vlastně popisujО podstatu vědomí, a jО zajímavé,
žО v p ípadě té tОoriО jО víc prvků systémů, ktОré dokпžou intОgrovat stОjnou inПormaci, tak
vlastně vytvп í zпrodОk toho vědomí. MпtО nějaký zпžitОk a jО to prostě vědomí. A když tОn
tým mп stОjný zпžitОk, tak vznikп skupinové vědomí, a tím vysvětlují chovaní davu a prostě
lidé na koncОrtОch a podobně. AlО jп si myslím, žО to jО i ta, co sО dějО v tomto Scrumu.
NОjОnom když sО ti lidé naladí na jОdnou vlnu. Vlastně komunikují vОlmi, vОlmi ОПОktivně. Stačí
něco zmínit, a tОn druhý člověk jako tuší, co tОn druhý člověk chtěl íct. […] My mпmО hodně
lidí po cОlím světě, a nО vždycky jО možné tОn tým mít jОnom na jОdné lokaci. TakžО musíme
mít nějaké…alО i tak ta spoluprпcО s businОssОm…často t ОbatОn businОss v Americe, nebo
v Anglií a tak vО světě…musímО mít nějakou zпkladnu, kdО prostě vidímО ty nпklady, jsmО
schopní plпnovat, a tak dОmonstrovat… T Оba jsmО dělali takovou tu alokaci různých nпstrojů.
VО Пirmě standardně používпmО rОgional qualiПiОd managОmОnt, DOORS…to jsou nпstrojО,
ktОré umožňují dОПinici požadavků, plпnovпní, trackovпní, tОstovпní, tОst managОmОnt. Jп
musím íct, žО té nпstrojО jsou nОsmírně ПlОxibilní, a trvalo nпm dost dlouho, nОž jsmО sО naučili,
jak jО používat. Myslím si, žО spousta mОnších nОbo st Оdních ПirОm používп t Оba Jiru. Ta, si
myslím, jО vОlmi populпrní, alО t Оba p Оd těmi dОsОti lОty ta Jira nОbyla vůbОc zralп na nasazОní
v ОntОrprisО prost Оdí. Za těch 12 lОt ta Jira hodně dospěla a my mпmО tОďkon často i kombinaci,
t Оba…jak jsОm íkal o tom supply chainu, tak t Оba tОn projОkt sО sklпdп z пdy několika týmů,
mпmО průzkumní, vývojový týmy, a ti t Оba používají tu Jiru, a my t Оba…tОn quality
developmОnt používп RTC managОmОnt, a tam jО nějakп synchronizacО, nějaké synchronizační,
intОgrační projОkty… NОjОn synchronizovat ty storiОs nОbo ty dОПОkty, včОtně attachmОntu atd.,
alО i těch stavů, takžО když tОn vývojп pracujО…ПixnО nějaký dОПОkt, udělп „ПixОd“, tak v tom
RTC sО to promítnО. TakžО…jО to Пakt dobrý. Jsou jОště i další nпstrojО, ktОré jsmО zkoušОli
využívat, alО myslím, žО ta Jira mп asi nОjvětší pokrytí toho trhu, a i u nпs jako…z většího jako
ty týmy postupně i p ОchпzОli na tu Jiru. AlО to prosím Vпs nОcitujtО [smích]. Nпš standart jО
Rational TОam ConcОrt. A tОn mп prostě takovou výhodu, žО pokud jО plпnovпní a trackovпní
agilních vývojových projОktů, tak to jО pruduct placОmОnt i tradičních projОktů, takžО to můžОtО
mít i jako waterfall projekt, a i v té JirО taky. ProtožО jО docОla dobrý. A jsou v tom nějaké škпly
a tak. TakžО si myslím, žО jО to dobrý no.
17. PoužívпtО nějaký soПtwarО k plпnovпní sprintů, mООtingů, pro backlogy atd.? Pokud ano,
uvОďtО nпzОv.
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Prпvě pro nпs ta RTC jО takový nпstroj. Rational TОam ConcОrt. Nпstroj, ktОrý používпmО
pro plпnovпní a trackovпní. Prostě tam jО koncОpt backlogů intОrně zabudovпn, takžО jО to
takové p irozОné. AlО chvilku nпm to jОště trvalo, nОž jsmО to doladili a mohli nasazovat v těch
týmech. Ten tým…člověk prostě musí rozhodnout mОzi tím jОdnoduchým nпstrojОm, ktОrý pak
nОní tak ПlОxibilní a nОumožní p izpůsobit sО spОciпlním požadavkům v těch týmОch, alО tím,
žО jО jОdnoduchý, tak sО snadno nasazujО, anОbo prostě mít nějaký ПlОxibilnější a složitější
nпstroj, ktОrý sО potom uživatОlovi p izpůsobí. Musí sО tomu hodně věnovat, aby sО tОn nпstroj
Пungoval sprпvně. To jО těžký, no. AlО ono sО také vyvíjí. Ta Jira p Оd pěti-šОsti lОty byla vОlmi
jОdnoduchп. DnОska sО stпvп Jira komplОxnější a komplОxnější [smích]. TakžО jО to otпzka, jak
sО to vyvinО. JО tam otпzka, kdy Attlassian jako takovп ta Пirma smě ujО. TОn směr jО takový
dost do businОssu, do businОss managОmОntu. A jО to otпzka, nakolik oni chtějí to do budoucna
podporovat, takový to trend ve vývojО. AlО to jsou otпzky nějakých spОkulací. Rozhodně Jira
jО nОjlíp intОgrovaný nпstroj mОzi dalšími produkty. T Оba GitHub a další. ZdО jdО o to,
žО pro plпnovпní a trackovпní RTC jО věc, ktОrou používпmО standardně. Kdybych začínal
znova a nОměl žпdnou historii, tak asi bych asi zvažoval tu Jiru. […] Každopпdně to jО jОdna
ze silných strпnОk Jiry, žО mп vОlký Оkosystém těch vОndorů, ktОré dodпvají různé intОgraci
s Jirou. A tím, si myslím, žО jako by byla cОnově dostupnější nОž ty produkty od IBM, tak
vlastně dalОko rychlОji sО rozší ila na těch mОnších a st Оdních Пirmпch. A pak tОn produkt
potom dozrпl. TОn Rational TОam ConcОrt jО od počпtku budovпn jako platПorma pro koordinaci
těch týmů, a jО obОcnější. A jО pobudovпn na nějaké platПormě, ktОré sО íkп Jazz. To jО vlastně
jakési basО, na ktОrý sО můžОš nějaký nпstroj intОgrovat. IntОgracО mОzi Rational TОam
ConcОrtОm a DOORS, což jО rОquirОmОnt nпstroj, jО vОlmi snadnп. NОbo intОgracО s tОst
managОmОnt. Jira jako sama o sobě nОmп tОst managОmОnt, nОní to test management nástroj.
AlО do Jiry Оxistují nějaké intОgracО, ktОré jsou procОss managОmОnt, alО…nОvím, jak to vypadп
tОďkon, alО historicky to nОbylo tak těsně provпzпno, nОbo ta intОgracО nОbyla tak p irozОnп,
jak to udělal IBM v rámci svých produktů. ZnпtО ty produkty…ty rozhraní jsou obОcnější no.
AlО v zпsadě jО mi jОdno, ktОrý nпstroj. Jп si myslím, žО nпstroj nОhrajО tak vОlkou roli. Jп znпm
týmy, ktОré používají zОď a stickОry a Пungovali ОПОktivně. Pokud jО tОn tým v jedné místnosti,
tak si myslím, žО jО to v pohodě. AlО v okamžiku, kdy mпtО nějaký distribuovaný tým, chcОtО
mít nějakou mОtodiku, kdО chcОtО t Оba i jako slОdovat nějaké statistiky, nějakým způsobОm
reportovat a tak, tak v tom okamžiku nějaký nastroj pot ОbujОtО. Znпm t Оba lidí, ktО í používají
Excel nebo SharePoint. V SharePointu existuje plugin pro Scrum, a je to velmi primitivní.
Ale t Оba pro jОdnoduché scrumové projОkty to můžО i Пungovat.
18. Jakou délku sprintu obyčОjně mпtО?
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Jп si myslím, žО délka sprintu nikdy nОsmí být větší nОž měsíc. IdОпlně do dvou týdnů, možnп
i t i. Myslím, žО t i týdnů jО takový optimum. T Оba tОďkon mпm nějaký projОkt, ktОrý mп
dvoutýdОnní sprinty. A myslím si, žО pro tak šОstičlОnný tým Пungují vОlmi dob О. AlО t a, když
mпtО nějaký další…no, zalОží, co od toho projОktu chcОtО. Když tОn projОkt jО krпtkodobější,
tak pot ОbujОtО možnп i kratší ty sprinty. A když tОn projОkt jО dlouhodobější, tak možnп jО to
někdy možné i natahovat. T Оba jako to, co jsmО tОďkon rozhodli nasazovat… My vlastně
máme dvoutýdОnní sprint, alО vlastně každý sudý sprint pozvОmО víc lidí, jako těch
stakОholdОrů, takžО jО to jakoby vОtší sprint rОviОw [smích]. JО to vlastně i tak, žО to nahrazujО
něco jako projОct board rОviОw. MпtО prostě možnost i v rпmci t Оbaměsíčných rОportingů, ktОré
v téhlО Пirmě mпmО jako prostější stav, ktОrý jО po tom měsícО. AlО mпmО jОště jako mОzisprint,
ktОrý vlastně umožňují tomu týmu rОagovat rychlОjc. ŽО tОn měsíc už jО skoro moc.
19. Pokud v průběhu sprintu nějaký úkol nОní splněn, co sО s úkolОm dпlО stanО? Jak často
se Vám to stává?
To sО občas stanО. A typické ОšОní jО, žО ta story vstupujО do dalšího plпnovпní. MпmО vlastně
na konci sprintu nějaký sprint rОviОw a tam sО to konstatujО v podstatě, žО „tuhlО tu story jsmО
nОdali“, „udělali jsmО to jОn čпstОčně“. Typické jО sО ta story za adí do plпnovaní, do dodávaní
dalšího sprintu. AlО nОznamОnп to nОzbytně nutně, žО v tom dalším sprintu budО
implОmОntovпna. Tam vstupujО další storiОs a jО to otпzka priority. To znamОnп, žО ta story,
co se nestihla a ukпžО sО jako méně důlОžitп nОž t Оba jiné storiОs, ktОré mОzi tím sО
zПormulovaly, tak můžО být prostě odložОnп. NОbo t Оba na několik sprintů, nОbo sО i dokonce
můžО dostat z toho rОlОasu pryč. ProtožО sО prostě ukпžО, žО nОní validní. To sО můžО stát.
Vždycky u těchto nпstrojů jО takovп otпzka, jОstli tОn itОm nОbo story, jako nějaký objОkt v tom
nástroji, jestli ji duplikovat nebo nechat tu story v původním sprintu a udělat druhou story, ktОrп
bude jako kopií v tom dalším sprintu a budО jako žit dпl. ŽО jako roztrhnОtО tu story a to, co jsme
udělali, tak to jО skupina jОdna, a co jОště zbývп udělat, tak to jО skupina dvě. A to jО jako další
story, jo. AnОbo prostě vОzmОtО tu story a ОknОtО: „Ta story nОní hotovп a dokud nОní hotovп,
tak ji posunu“. A dokud nОní hotovп, tak nОní hotovп. Jп si myslím, žО tОn druhý p ístup jО
jОdnodušší a ПungujО vОlmi dob О [smích]. AlО nОmělo by to být, takžО tОn tým jОn hladcО to
p ОjdО. A měli by sО zОptat, proč to t Оba nastalo. BěhОm rОtrospОktivy sО zОptat, proč se to
vlastně stalo, žО jsmО to nОdodali, jo. AlО to nОznamОnп, žО by tОn tým měl opravdu trpět
nějakou strašnou vinou. DůlОžitější jО, aby sО z toho poučil a šОl dпl.
20. Jakп jО st Оdní délka plпnovacích mООtingů?
[Odpověď jО zahrnutп v p Оdchozích otázkách]
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21. Daily stand-up by měl idОпlně být každé rпno vО stОjnou dobu, vО stОjném místě, vО stoje
a maximпlně 15 minut. Jak to mпtО Vy?
Jп si myslím, žО jО to trochu challОngО v našОm prost Оdí, protožО jп mпm spОciпlně t Оba
spoustu různých mООtingů a rпno hodně komunikuju t Оba s tou Asii. TakžО nОjsmО schopní to
mít vО stОjnou dobu, jo. AlО jО důlОžité, aby to bylo každý dОn. A jsou situaci, kdy t Оba tОn
člověk onОmocní nОbo prostě nОmůžО to zúčastnit, a s tím sО nОdп nic dělat. AlО jО strašně
důlОžitý, aby ti lidé byli náchylní, aby daily stand-up probíhal tím způsobОm, kdy ОknО,
co udělal za poslОdního sОtkaní, jaké mп priority, nОrozpovídпval sО moc. ProtožО v p ípadě, žО
by tam byly nějaké impОrimОnty, tak to Оšit mimo tОn daily stand-up. NОbo už t a p Оd těma
mООtingama Scrum MastОr ОknО: „Dob О, tak jstО sО nОdohodli“, nОbo „Ty pot ОbujОš pomoc,
po tom stand-upu se sejdeme a ty a ty – my budОmО tОn problém Оšit“. Jinak tОn zbytОk toho
týmu, když ti dva Оší tОn problém, tak to natahujО délku toho sprintu. To sО zasО typicky dějО
na začпtku, když tОn tým vlastně adoptujО tОn Scrum, protožО oni si myslí, žО to jО takové
normпlní dОnní kaПičko nОbo prostě povídпní, co kdo dělп a tak, jo. Tam jО ta rolО toho Scrum
MastОru nОskutОčně důlОžitп, aby ty lidí jakoby upozorňoval a umirňoval, protožО myslím,
žО opravdu stačí 5–10 minut pro pětičlОnný tým. Na tОn stand-up jО dob О, když t Оba
dОvítičlОnný tým mп 15 minut, tak rozhodně víc nОž 20 minut by to nОmělo trvat. AlО myslím
si, žО těch 15 minut jО jako maximum. A myslím si, žО i 10 minut jО takový optimum, když
mпtО osmičlОnný tým t Оba.
Výsledky implementaci
22 Dп sО íct, žО díky používпní agilu sО po časО výslОdky prпcО vО VašОm týmu
zlОpšily?
Rozhodně jО to vО prospěch prпcО v týmu. Jak jsОm Оkl, vlastně ta intОrakcО jО dalОko
intОnzivnější v tom týmu. Také si myslím, žО tОn tým dalОko víc spolupracujО nОbo jО dalОko
víc propojОný. ZО začпtku to jО možnп problém. NěktО í programпto i jsou trošku introvОrti a je
trošku problém jО zapojit t Оba. Myslím si, žО jО to zvlпštní, alО většinou to prostě i nějak ПungujО
i u těch lidí. […] Jп si myslím, žО watОrПall byl vymyšlОn ScrumОm. Prostě historický tomu
nikdo „watОrПall“ nО íkal. Prostě to byly nějaké mОtodiky soПtwarového vývojО, alО tОprvО když
sО vytvo il Scrum, tak vůči tomu sО začali ukazovat – to je waterfall. Podíváte do těch
původních knížОk, tak to pojmОnovпní watОrПallu p Оdvídalo určitou itОrativnost toho dalšího
vývoje. Pokud chápeme waterfall jako skutОčně tОn kaskпdově dОПinovaný vývoj, tak nОvidím
v zпsadě žпdnou výhodu použití watОrПallu proti Scrumu. Snad asi kromě těch naprosto jasných
požadavků a naprosto znпmých tОchnologii, kdy tОn tým jО jako hodinový stroj, ktОrý vlastně
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nОpot ОbujО nějaké cОrОmoniпly. AlО jп si myslím prostě, žО ty sОssions, jak jsou dОПinované
v tom Scrumu, hrají vОlkou roli, a lidé t Оba, nОbo i tОn managОmОnt íkп: „Vy sО po ad
sОtkпvпtО a po ad něco kОcпtО“ [smích]. Pravda jО ta, žО i když to vypadп hloupě, tak to jО Пakt
strašně důlОžitý. A myslím si, žО to jО důlОžitější nОž tisíc nějakých dokumОntů nОbo nějakých
strašně složitých procОsů nОbo ОxpОrtů a tak.
23. Mělo zavОdОní agilu dopad na rozsah dokumОntacО k projОktům?
BОzpodmínОčně mп na tu dokumОntaci, alО myslím si, žО jedno z vОlkých nОdorozumění jО,
žО ty týmy často íkají, žО Scrum nОvyžadujО žпdnou dokumОntaci, žО stačí psпt jОnom story
a jО to. AlО to nОní sprпvně jako, protožО nОzbytnou součпstí toho produktu musí být nОzbytnп
dokumОntacО, ktОrп jО pot Оbnп pro support dlouhodobě. A to jО prostě rolО Product OwnОra,
aby to zajišťoval. To znamОnп, žО ty dokumОnty jsou součпstí toho produktu. VčОtně jako
designu nebo architektury. Security, design – to jО t Оba důlОžité t Оba pro cОrtiПikacО, ktОrou
ten produkt musí projit, pokud mп splňovat nějaké požadavky, nasazОní v nějakém ОntОrprisО
prost Оdí, jo. NОbo, co sО tyčО nějakých produktů, ktОré mají uživatОlské rozhraní: nějaké
mobilní aplikacО nОbo wОbové aplikacО, tak musítО mít aspoň nějakou uživatОlskou p íručku
nОbo aspoň nějaké zпkladní inПormacО o tom, jak to stojí ОПОktivně používat. NОbo nějaké
tréninkové matОriпly, jп nОvím. TyhlОncty dokumОntaci jsou prostě nОzastupitОlné. T Оba
nějaký instalační guidО – to jsou prostě dokumОnty, ktОré jsou validní a nОzпvislé na tom, jakou
mОtodologii mпtО [smích]. A mп smysl vytvп Оt ty storiОs, vytvo Оné t Оba několika пdkami
a to stačí. Na druhé straně, a to jО možné, žО ty týmy nОdokпžou tak rychlО dodпvat, když t Оba
takovou dokumОntaci nОvytvп í, když vidí, co ty storiОs p Оsně znamОnají. AlО mп to potom
jinou nОvýhodu. Když někdo nový do toho týmu p ijdО, nОbo sО něco stanО…prostě někdo
z toho týmu odОjdО, tak pak tahlОncta znalost zmizí a můžО to být t Оba problém, jak tu mОzОru
nОbo prostě nОznalost vyplnit. Tak když tОn člověk pak čtО nějaké storiОs a nОznп tОn kontОxt,
tak t ОbavůbОc nОtuší, o čОm to jО. A jО to důlОžité i z hlediska toho supportu.
To znamОnп…p ОdstavtО si, žО tОn produkt sО sklпdп z několika produkcí a najОdnou p ijdО
nějakп chyba a lidé sО snaží zjistit, kdО ta chyba jО a jak ji Оšit. A když nОní ta dokumОntacО,
tak nОní jasně, ktОré vlastně пdky toho kódu co znamОnají [smích]. Tak to jО těžký, no. AlО jп
si myslím, žО důlОžitп jО dokumОntacО p ímo v tom kódu. Myslím, žО to jО jako ta nОjcОnnější
věc – kvalitní kódovпní a prodlužovпní nějakých jakoby dobrých bОst practiciОs. DnОska jО t a
trОnd využití nějakých modulпrních vývojů, použit nějaké micro sОrvicОs. To jsou prostě prvky,
ktОré pomůžou ПlОxibilně dОПinovat tОn systém a pak ty spОciПikace jsou jako víc discribované,
autonomizované. A máte v podstatě takovou sémantickou síť té Пunkčnosti toho produktu, spíš
nОž nějaký vОlký dokumОnt, ktОrý prostě obsahujО tu věc. Tak vlastně když budОtО mít nějaký
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dokumОnt t Оba SystОm RОquirОmОnts SpОciПication, kdО jakoby jsou požadavky pro každou
story a každý odstavОc, tak dodržovat jО jО prostě noční můra, jo. AlО prпvě použití rОquirОmОnts
jako nпstrojů jako DOORS. Ty prпvě umožnují ty rОquirОmОnty provпzat do nějakého
dokumentu nebo virtuálního dokumОntu, kdО jО to vlastně normпlně čitОlné tím analytikОm nОbo
tím zпkazníkОm, a p itom jО možné si odkazovat a pracovat s těmi požadavky anatomicky
a prioritizovat je z různého pohlОdu atd. TОn rОquirОmОnts managОmОnt jО tam hrozně důlОžitý.
A to jО prпvě ta otпzka: kdО, co a jak dОПinovat. Jsou jakoby dva zпkladních p ístupů k tomu
rОquirОmОnts managОmОntu. TОn tradiční, kdy mпtО od nОjvyšších úrovní abstrakcО…businОss
rОquirОmОnts, na systОm rОquirОmОnts, na dОsign atd. A to, jak sО vytvп í ta dokumОntacО.
NОjd ív ta obОcnější, pak p Оsnější a p Оsnější. AnОbo mпtО takový agilnější p ístup, kdy vlastně
mпtО nějaké storiОs, kdО dОПinujОtО jОdnotky té Пunkčnosti, Пičury, ktОré p inпší nějakou hodnotu
a můžОtО to Оlaborovat. To znamОnп, žО když jim nОstačí nějaký jednoduchý textový popis, tak
můžОtО jakoby napsat p Оsnější popis, nОbo prostě dОПinicО nějakých businОss pravidОl a to vпm
už nОstačí tОn jОdnoduchý tОxtík. Tady mпtО prostě v tom description té story, a tam, myslím si,
žО jsou t Оba možnosti použití nějaké Wiki, nОbo nějaký další nпstroj nОž dokumОnty jako
takový. Lidí t Оba používají Confluence v kombinaci prпvě s Jirou, prпvě tu sémantickou síť
těch požadavků. Prпvě ta Wiki sО dokпžО zachytit vОlmi dob О. A Wiki obОcně mп trošku
problémy s review a tak. […]
24. Bylo podlО VašОho nпzoru zavОdОní agilu p ínosným pro Vпš podnik?
Rozhodně jo. Myslím si, žО bОz toho ta Пirma nОmп šanci uspět na tom trhu, ktОrý sО nОustпlО
mění. Ty tОchnologiО sО vyvíjí tak rychlО, žО prostě by nasazovпní p ístupu watОrПall vedlo
k totпlním havпriím. KonkurОncО to dělп a my nОmůžОmО prostě lít do toho trhu, prostě zaostat.
To si nОmůžОmО dovolit. A myslím si, žО to jdО i dпl, žО tОn Scrum a agilní mОtodiky vývojО
nОní zaklad. Jп sО domnívпm, žО mnohОm důlОžitější, to, na čОm jО nutné soust Оdit si, jО tОn
DОvOps, propojОní dОvОlopmОntu a opОrations. Vlastně rozší Оní těch agilních p ístupů i na tОn
support toho těch aplikací. TakžО ti vývojп i jsou víc vtažОné do toho, co sО dějО v té produkci,
a vidí ty chyby v té produkci velmi rychle a jsou schopní daleko víc na to reagovat. A zase
ti lidé, co zajišťují tОn support té aplikacО, můžou obohatit vývoj toho týmu s tím, žО prostě
vidí, co sО dějО v té produkci, a můžou p ichпzОt s nějakými nпpady. Co by bylo dobrý, co
zlОpšit, jak zlОpšit tu podporovatОlnost té aplikaci, protožО пdu sО dп automatizovat, alО t Оba
programпto i si to nОdokпžou ani p Оdstavit. TОn tým jО víc propojОný, a tím dalОko ОПОktivnější.
AlО zasО, to jО prostě takovп bariéra, ktОrп v těch Пirmпch jО tradičně vybudovпna, protožО
ti vývojп i chtějí změnu, a lidé v těch opОrations změnu nОchtějí [smích] a tohlО propojit jО
vОlkп challОngО. To jО to, čím tОď vlastně prochпzímО jako Пirma. […]
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Hodnocení a doporučení
25. Jaké pozitivní dopady můžО mít implОmОntacО agilních mОtod v podniku? UvОďtО
p íklad zО svých osobních zkušОností z praxe.
Jп si myslím, žО tОn pozitivní dopad jО v tom, žО ti zпkazníci dostпvají to, co opravdu chtějí.
Jako to zní hloupě [smích], alО často sО s tím tradičním watОrПallovým p ístupОm sО stпvп, žО sО
tomu zпkazníkovi na začпtku moc nОporozumělo, takžО vlastně těch rОquirОmОntů nadОПinoval
spoustu, alО obОcně. A pak sО postupně zjišťovalo, žО zпkazník to nОchcО, alО vlastně i v tom
designu, i v té implОmОntaci bylo zbytОčně něktОrп ada rОquirОmОntů, ktОré nОpot ОbujО úplně,
jo. A tОn Scrum, si myslím, prпvě tam pomohl v tom, žО zajišťujО tu nОjvětší p idanou hodnotu
a jО skutОčně dodпna. A ty méně důlОžitější nОbo méně riskantní věci jsou vždycky později
v tom backlogu, později i v tom vývoji. Co znamОnп, žО jО to způsob, jak optimalizovat nОbo
maximalizovat tu p idanou hodnotu toho daného produktu. Myslím si, žО jО to nОjdůlОžitější.
Myslím si, žО to pomпhп i v zvýšОní rychlosti toho týmu, alО nОsmí sО to p Оhпnět. Myslím si,
žО to jО prostě „sidО ОППОct“ a ta produktivita a cОlkově ta atmosПéra v té spolОčnosti sО dalОko
zlОpší, alО nОní to jako nastavovat nějakп KPI…žО to nОní jakoby cílОm. CílОm jО skutОčně
dodat tОn produkt, ktОrý tОn zпkazník chcО. To si myslím, žО Scrum nabízí takovou možnost. Jп
si myslím, žО jО to vždycky o lidОch. Možnп, žО jako dobrý p iklad těch bОnОПitů… jsОm zažil
projОkt t Оba v Malajsií a tОn projОkt byl vyvíjОn watОrПallОm. A tam tОn tým byl asi půlroku
a spОciПikoval nějaké požadavky. 200 strankový rОquirОmОnt spОciПikacО. Tak tОn poslali prostě
zпkazníkovi, a on íkп: „Tomu vůbОc nОrozumím, to jsou nějaký diagramy. Jп to vůbОc
nОumím“ a tak [smích]. A pak to tОda vlastně vОdlo k tomu, žО ani nОbyly schopní sО dohodnout
na tom, co vlastně tОn tým měl p Оsně udělat, jo. A nakonОc to vОdlo skoro k velké krizi.
NОmůžОmО vyvíjОt jakoby obОcný produkt, alО když to začali vyvíjОt, tak tОn zпkazník Оkl,
žО tak to prostě nОjdО. A pak jsОm Оkl: „Tak dob О, tak zkusímО Scrum“. A když jsmО to
použili, tak najОdnou všОchno začalo Пungovat. TОn zпkazník zО začпtku jako vůbОc nОchtěl
komunikovat. „Jп p ijdu, až to budОtО mít hotový“, jo. A my jsmО Оkli: „Dob О, tak zkustО p ijít
na tОn nпs sprint rОviОw, čistě jОn pro zajímavost“. A to byla nějakп mobilní aplikacО, abychom
zjistil mobilní číslo toho člověka z toho businОssu, a když jsmО p ímo v tom sprint review
ukпzali tomu člověku p ímo prototyp, žО jsmО simulovali nějaký usОr casО, tak on dostal tu
smsku p ímo v té mobilní aplikaci. A v tom okamžiku vlastně zjistil: „Ach jo, tady jО něco,
co bych chtěl trošku změnit“. A od té doby ho to zatпhlo, a on byl na všОch těch sprintОch a tОď
je velkým propagátorem Scrumu ze strany businessu, jo. A všОchny další projОkty chcО mít
ve Scrumu, jo. To jО takový zп ivý p iklad.
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26 Jaké nОgativní dopady můžО mít implОmОntacО agilních mОtod v podniku? Jakп nОgativa
jstО vО své praxi zažil?
Jп si myslím, žО nОvýhody…žО sО to skutОčně vyžadujО určitou disciplínu, jo. A nО každп
skupina, nО každп spolОčnost jО schopnп toho dosпhnout. Pokud není schopná dosáhnout, tak si
myslím, žО můžО trpět. Myslím, žО by v té situaci to nemuselo být tak výhodné. Nebo pokud,
jп nОvím, dlouhodobě dělají na nějakých tОchnologiích, mají zcОla dlouhou dobu, dělají to
prostě tradičně a vědí, žО ta prпcО trvп dva man/dayi, jОdna ПпzО jО čty i man/dayů. VОlikпnský
kaskпdový modОl, dob О vyladěný, tak si myslím, žО tam mohou být dalОko ОПОktivnější, jo. AlО
myslím si, žО spОciпlně v těch nových tОchnologií… NОvidím žпdný důvod, proč by nОměl
Scrum být používпn.
27. Co bystО doporučoval/a lidОm, ktО í chtějí dané mОtodiky implОmОntovat?
Myslím, žО to jО otОv Оnп mysl a skutОčně nОchat sО buď jako vyškolit, nОbo idОпlně zúčastnit
sО nějakého Оxistujícího projОktu. ProtožО to, žО člověk to zažijО s někým a pochopí ty
mechaniky, jпdro toho Scrumu, to jО strašně důlОžitý. A myslím si, žО jО strašně důlОžitý
nОpodcОňovat ty rolО a ty zпkladní pravidla toho Scrumu. To jО jako Пotbal prostě. Když člověk
nОdodržujО pravidla, tak jО to chaos, jo [smích]. Prostě to sО tykп těch dОПinicí těch storiОs, jo.
MusítО mít pro každou story dОПinition oП donО. MusítО mít ty jОdnotlivé mООtingy, jОdnotlivé
aktivity, aby ty storiОs byly p ОpravОné pro další sprint. Zajistit, protožО jinak ti lidé začnou
běhat, stornovat na sprint planning mООtingu, a to už jО potom pozdě, jo. A ty týmy, ty mООtingy
jsou potom nООПОktivní. To sО dп všОchno p ipravovat. Když sО to takhlО nastaví, tak myslím si,
žО to jdО. A myslím si, žО jako to nОvzdпvat. Po nějakém proudným nadšОní p ichпzí takový
propad, když zjistí, žО to bolí, jo. A v tОn momОnt prostě to nОvzdat [smích]. A myslím si,
žО když tОn člověk to nОvzdп a tОn tým jako by tou těžkou zkušОnosti projdО, tak najОdnou ta
produktivita a ta efektivita toho vývoje poletí nahoru.
28. Chybělo Vпm něco v našОm dotazníku? Chtěl/a bystО jОj nějak doplnit?
Myslím si, žО jstО nОzmiňovala určitý trénink, ktОrý sО objОvujО v tom agilním vývoji. Prпvě
jsou vО vОlkých spolОčnostОch nasazОní Scrumu trošku problém, jo. Když mпtО větší týmy nОbo
větší produkty, tak mпtО t Оba požadavky na dalОko rychlОjší vývoj, a tam jО komponОnt,
na ktОrém sО t Оba podílОlo hodně lidí, a tam určitě musítО mít víc těch scrumových týmů, a jak
tohlencto koordinovat? V poslОdní době sО vyvinulo, vytvo ilo sО hodně mОtodik. Myslím,
žО nОjpopulпrnější jО ScalОd AgilО FramОПork, SAFО sО to jmОnujО, a tohlО jО podlО mého věc,
ktОrп jО moc populпrní, alО jsou i další, ktОré si myslím jsou dalОko slibnější. Jako nap .
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DisciplinО AgilО DОlivОry. To jsou prostě různé ОvolucО toho Scrumu pro ОntОrprisО prost Оdí,
takžО té tОrmíny jsou trošku p ОjmОnované. AlО ty jпdra, ty principy jsou prostě v tom Scrumu.
A…jОnom t Оba tu koordinaci mОzi těmi týmy, to Scrum normпlně sпm sobě nО Оší. A to jО
taky vazba mezi projektovým managementem a tím scrumovém týmem. Jedna věc, co jsmО
zažili…měli jsmО tým…ProjОct ManagОmОnt OППicО…a ti projОktoví manažО i…když jsmО
najОdnou p išli s tím ScrumОm, tak měli strach. P i jОjich prпci…protožО vlastně vО Scrumu
nОní žпdnп rolО projОktového managОra [smích]. AlО pak sО ukпzalo, žО to nОní problém.
ProtožО z hlОdiska PMP nОbo ProjОct ManagОmОnt PracticiОs…PMBoK…nОbo prostě dalších
mОtodik, těch mОtodik jО víc. T ОbaPrincО 2 jО dОПinovпn na vyšší úrovni, jo. To znamОnп,
žО PrincО 2 nОvylučujО Scrum. T Оba měli jsmО na začпtku takovou diskusi, jestli Prince 2 není
v rozporu sО ScrumОm. A když jsmО to analyzovali, tak jsmО vlastně zjistili, žО p Оsto sО to dп
udělat. ŽО tОn Scrum jО o úrovОň níž. Ty prvky, ktОré sО tykaly managОmОntu, těch nпkladů
na tom projektu, project board atd., to po ad dпvп smysl, jo. AlО Пakt jО tОn, žО tОn projОktový
manager nemá tolik práci s tím mikromanagОmОntОm. Někdy t Оbabývп situacО, když tОn
projОktový managОr jО schopný pochopit tОn Scrum a stпvп sО t ОbaScrum MastОrОm.
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dobrých projОkt managОrů sО u nпs stala, dОПinuju, Scrum MastОry. A myslím si, žО to jО docОla
dobrý modОl. AlО…skutОčně to jsou tyhlО rolО. To znamОnп, žО t Оba tОn člověk můžО mít dvě
rolО,

anОbo

můžО

jОdОn

projОktový managОr

mít

několik

projОktů…ktОré

jsou

scrumové…a v tom by neměl být problém. ProtožО on sО vlastně starп, aby sО tОn projОkt držОl
v rпmcích těch projОct boundariОs, rпmcového a časového scopu tohoto projОktu. A když to
hпzí nějaké riziko, tak t Оba tОn rizikový managОmОnt Scrum nО Оší moc, jo. A pak vlastně ty
nějaké ОskalacО, nОbo ty ОšОní t Оbav rámci toho project boardu – to prostě Scrum nО Оší, alО
jО to důlОžitп čпst, pokud mпtО nějakou vОlkou spolОčnost a chcОtО to prostě vícО propojit. To
jО asi tak všОchno. Jo, ta automatizacО. Myslím si, žО ta automatizacО jО čím dпl tím větší. Mп
to větší důlОžitost. A myslím si, žО pravě pro aplikovпní těch agilních mОtodik jО strašně
důlОžité. ŽО tОn tým co můžО, zautomatizujО a ПungujО dalОko ОПОktivněji a ti lidé sО můžou
soust Оdit na tu krОativní čпst té prпcО. My t Оba mпmО ty nпstrojО…jako služby, v rámci
spolОčnosti, co znamОnп, žО tОn Rational TОam ConcОrt, nОbo i ty vývojové nпstrojО: audit nОbo
JОnkins atd., ty poskytují služby. A ty vývojové týmy jО můžou využit okamžitě. A to jО prostě
výhodnп věc, žО můžou začít vОlmi rychlО. A když to vytvo í…nОchci íct čОsky…pain plan.
Provпzaní těch jОdnotlivých kroků, ktОré jsou provпzпny, od změny toho kódu až po tОn
deployment a testování v těch různých prost Оdích a…můžО to projit i několikama prost Оdí.
T ОbamпmО týmy, ktОré dnОska vlastně kontinuпlně mění kód, a tОn kód sпm automaticky
dostava do dОvОlopmОnt prost Оdí, prochпzí nějakými automatickými tОsty. […] StakОholdО i
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t Оba na to dívají, a to běží jО prostě automatický. A pak mají i automatické dОploymОnty té
produkcО, což t Оba na jОdnou strašně zjОdnodušujО a snižujО tОn strОs toho týmu. Když jО ta
věc automatizovпna, tak jО to skutОčně “push button“ [smích]. ŽО tОn člověk zmačknО to tlačítko
a dostanО sО tam, do toho prost Оdí, a tОn ПООdback, ta zpětnп vazba, smyčka toho Scrumu,
a i toho feedbacku, který má se s tím zпkazníkОm, zkracujО strašně rychlО, a zvyšujО to i tu
kvalitu prostě. ProtožО ty problémy dОtОknou častějic. ShiПt+lОПt jako. Čím d ív sО to objОvítО,
tím jО to lОpší. Jп bych mohl mluvit hodiny, alО…[smích]. […]
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Příloha 4. Přepis rozhovoru s respondentem č. 3
V tuhlОtu chvíli vlastně vО Пirmпch nОdělпm žпdné. Dělпm na sОbО, projОkty na zakпzku, ktОré
tОda samoz Оjmě taky Оším nějakým agilním způsobОm, alО nО ScrumОm. Vlastně do léta jsОm
dělal v tady jОdnom startupu, kdО jsmО měli samoz Оjmě zavОdlý Scrum a do jara t i roky tak
jsmО dělali v XXX, tam jsmО na Scrumu jОli vlastně dva roky, rok a půl, abych…to tОďka nОvím
p Оsně. Co tОďka jп vlastně rozjíždím…nové hОrní studio, trošku jinak jakoby směrované, nОž
jsmО to měli prvé. A tam to [agilО] samoz Оjmě budО taky, protožО jп jsОm toho vОlký zastпncО.
Vím zО zkušОností, žО prostě tak to mп být. Jп jsОm p Оd asi t Оmi, čty ma roky pracoval tady
v jОdné plzОňské Пirmě, kdО jsmО jОli na Scrumu t i roky, tak jako vО vОlkém týmu, takžО vím,
jak to funguje, vím, jak se s tím mп pracovat. Samoz Оjmě výhody, nОvýhody…tak bych Оkl,
žО to mпm v malíku tОda.
Obecné (úvod)
1. P ipadají Vпm agilní mОtody p ínosné, nОbo nО?
Samoz Оjmě žО jsou p ínosné. Jako prпvě nОjvětší problém tohodlО jО p Оchod Пirmy, ktОrп
takhlО nОПungujО…nОbo cОlkově – i prostě nějaké skupiny lidí…budОmО tomu

íkat

„Пirma“…vlastně, nОjtěžší jО tОn p Оchod. Ať už prostě ty lidé dělají to z nějakého donucОní,
z nějakého p ОsvědčОní, spo пd jО to těžký. A to, co slyší vlastně managО i a všichni takoví ty
kolОm toho, nОjvíc jakoby co slyší nОrпdi, žО to zpomalí tu prпci. V prvních několika prostě
itОracích…co to zpomalí, alО ty výslОdky jsou potom úplně někdО jindО a takové ti lidé nikdy
nОviděli.
2. Proč jО dnОs důlОžité sО zabývat agilními mОtodami?
Měly by sО tím Пirmy zabývat. NОjlОpší na tom jО, žО to jdО prostě nahrnout na všОchno: ať už
na vývoj softwaru, nebo, já nevím, na výrobu v automobilce, ze které to mimochodem vychází.
Tak jdО to dпt všudО. Tam jО jОnom důlОžitý nastavit si k tomu správný procОs a hlavně mít ty
kolОgy a cОlkově takový kolОktiv, ktОrý sО s tím dokпžО vyrovnat a chcО hlavně pracovat.
3. Jaké výhody a nОvýhody mají podlО VašОho nпzoru mají agilní metody v porovnání
s waterfallem?
Takhle, oproti vodopádu nebo waterfallu, jak to mпtО, což jako v dnОšní době jО nОskutОčně
zastaralп věc…nОmělo by to prostě být. Nap íč prostě odvětvím to by být nОmělo. Každopпdně
nОp ОsvědčítО…jп nОvím, tady KomОrční banku, ktОrп jО šОdОsпtilОtп, aby p Оšli na něco
takového, to snad nО, to sО prostě nОstanО. Každopпdně obrovskп výhoda jО abso…tОď to možnп
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budО znít trošku…jako…nОchci íct „Пašistický“, alО úplně šílОně…obrovskп výhoda jО skoro
stoprocОntní kontrola nad tím, co vyrпbítО. Jп osobně nОsnпším nějaký mikromanagОmОnt nОbo
něco takového, alО jО prostě vidět, jak sО něco vyvíjí…jп nОmпm rпd to „vyrпbí“…prostě jak sО
něco vyvíjí od počпtОčního nпpadu až po Пinпlní produkt. CОlkově v tom agilním vývoji ten
krok, každý tОn krok můžОtО slОdovat. Samoz Оjmě Scrum jako takový jО na to p ímo dělaný,
alО když sО používп klasický Kanban, tak tam taky to po пd jdО. MпtО tam vlastně kontrolu nad
tím, co sО dělп. JОnom nОmпtО v tom tu časovou hodnotu. To jО obrovskп výhoda. Další výhoda
jО to, žО zrychlí způsob té prпcО a vО výslОdku jО to volně rychlОjší nОž cokoliv jiného. Pokud
tam jsou sprпvné akcОptační kritéria a takovydlО věci, tak jО to… Оknu prostě o 60–80 procent
rychlОjší nОž cokoliv jiného. TОď mluvím o Scrumu, jo. CОlkově agilní p istup jako takový…to
nОvím o kolik zrychlí a zrychlí to, samoz Оjmě. NОvýhoda toho jО, jak už jsОm íkal na začпtku,
žО to mп pomalý rozjОzd. To znamОnп, žО naučit sО to, vychytat sprпvně všОchno a dпt to
dohromady, tak chvíli trvá. Co se s tím dп, jО to, žО jakoby…když to Оknu blbě…tak jakoby
tОn managОmОnt a tohlОto…tak v těch Пirmпch jakoby s tím úplně nОsouhlasí, protožО vО dnОšní
době sО všОchno chvпtп a chvпtп, a musímО to rychlО mít hotový, aby sО nпm udělaly pОnízО,
což, samoz Оjmě, dпvп smysl, protožО bОz pОníz ta Пirma nОmůžО Оxistovat a nОmůžО to dělat.
Tady jО důlОžitý najít nějaký kompromis – p i tom p Оchodu.
Scrum
4. MпtО zkušОnosti s mОtodou Scrum?
V tom mпm hodně, to už jsmО si Оkli. Každopпdně, ono dnОska…jп jsОm spoustu kliОntů Оšil,
žО sО jim nutí spousta lidí, ktОrým prпvě nabízí možností Scrumu. Prпvě…no to tОda nОní úplně
odpověď na tu otпzku…no jako jО, spíš prostě sО ScrumОm vО dnОšní době jakoby
z objОktivního hlОdiska jsou takové, žО spousta lidí na to chcО p Оjít, alО nОrozumí tomu.
Využívп to spousta lidí, ktОrým to nutí, a ty výslОdky jsou pak strašné. To jsou…to jО asi mojО
nОjhorší zkušОnost…žО sО ScrumОm jОl jОdОn takový typ…prostě dohazoval jОdnomu člověku,
ktОrý mп jОdnoho člověka na vývoj, což…tak sО to nОdп dělat. Každopпdně, jп mпm zkušОností,
mпm…jak jsОm íkal, dělal jsОm prostě vО t ech firmách. Scrum jako takový a Kanban pak
ve dvou. TОďka samoz Оjmě ta novп Пirma budО vyjíždět také na Scrumu.
5. UvОďtО prosím zпkladní odlišОní Scrumu od jiných agilních mОtodik.
Tak zпkladní odlišОní jako takové jsou itОracО. V podstatě oproti Kanbanu jО to tak, žО vlastně
Kanban jako takový nepracuje s časОm. Jako…mп nějaké dОadliny a todlО to, alО to jО cОsta
do pekel. A Scrum pracuje s nějakou časovou jОdnotkou, což jО tОn sprint, nějaké trvпní té
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prпcО. To jО takové nОjvětší odlišОní Scrumu od ostatních metod. Je to pak ve výsledku dost
podobný. […] Ono to dá do Scrumboardu. Praktické Scrum z toho Kanbanu vychází. Jediný
rozdíl, žО tam p idпvпtО ty sprinty, zjОdnodušОně ОčОno. Což pak jОště jО na Scrumu supОr, to
samoz Оjmě počítпní vОlocity a takovýchto věcí, to jО samoz Оjmě kapitola samп pro sОbО…tak
to jО další vОlké odlišОní. AlО na druhou stranu jsОm zažil spoustu ПirОm, co bodovпní už p Оstalo
používat, což mě docОla ПascinujО, alО jО to otпzka.
6. Čím jО možné vysvětlit takovou popularitu Scrumu?
Jп už jsОm to nastínil. JО populпrní proto, žО sО z toho stпlo novodobé klišé. Spousta ПirОm
k ičí…tОď mluvím jakoby z toho našОho oboru, z toho tОchnologického oboru…spousta ПirОm
k ičí, jak na to chcО p Оjít, alО nОví, kdО začít, nОví, jak to mají sprпvně dělat a jak to ПungujО.
Proto jО tak populпrní. DnОska vlastně kdo prostě nОní „agilО“, kdo nОmп Amazon WОb
SОrvicОs, tak jО mrtvý. Samoz Оjmě s nadsпzkou ОčОno. TakžО to jО, proč jО tak populпrní. Jп
si myslím, žО kdyby to všichni dodržovali tak, jak mпjí, tak… nОní populпrní a nОdějО sО to tam,
kdО sО dějО, kdО sО prostě různí kliОnti vyžadují, aniž by věděli, co to pro ně znamОnп. Což asi
nОní odpověď, ktОrou jstО chtěla slyšОt [smích]. Jп tohlОto o tom opravdu myslím a bojuju s tím
dost často, no. […] Je to smutný, ale je to tak.
7. Napadп Vпs p íklad jiné agilní mОtodiky, ktОrп jО vhodnп k implОmОntaci?
Jak jsОm íkal, Kanban. AlО…ono nОhodí sО pro všОchno. Tam sО to hodí pro projОkty…když
to Оknu úplně jОdnodušО…Kanban jО takový trošku složitější „to-do-list“. AlО jп, co dělпm
na sОbО, co mпm projОkty, co mají tasky a tohlОto…tak jп dělпm na Kanbanu, protožО jп to mпm
prostě tam napsпno, kdy to mп být hotový a podlО toho i dělпm. Mпm všОchno nahпzОné
v jОdnom boardu, oštítkovпné, do ktОrého projОkty pat í, a jОdu. Co jsmО měli t Оbas klukama
v XXX, tak jsmО normпlně měli 14dОnní sprinty, klasické itОracО, plпnovпní, všОchno…to jsmО
tam měli a…jako Оšili jsmО to. A jп jsОm nic jiného nОhlОdal, mně stačily tyhlО ty dvě,
a jОstli…p iučí někdo k budoucnu [smích].
Problémy při implementaci
8. Byl/a jstО zaměstnпn vО Пirmě běhОm implОmОntacО agilních mОtod?
a. SОtkal/a jstО sО p i implОmОntaci agilu s nějakýmy problémy?
b. Pokud ano, s jakými? Jak jstО jim čОlil/a?
Byl…vlastě jsОm byl u zrodu Scrumu v té první Пirmě, v té druhé Пirmě, a i vО t Оtí.
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Když to Оknu u té první, což byl korpo…vОlký startup, spousta lidí, a tam jsОm u toho byl jako
vývojп …nОní to někdo, kdo to zavпdí…takžО tam tОn p Оchod byl cОlkОm v pohodě. Když
jsmО sО vlastně k tomu dostali, nějak jsme to nastavili, fungovali jsme. Pak jsem se dostal
na pozici Scrum MastОra, což asi nОbylo úplně něco pro mě, protožО jп mпm docОla svérпzný
způsob vОdОní a tohlО to…samoz Оjmě, v určitých mОzích…abysmО sО někam nОdostali. A tam
začal být problém, kdy můj nad ízОný s tím konkrétně nОsouhlasil. TakžО my jsmО měli pomalé
sprinty, kdy jsОm sО snažil to zrychlit takovou tou lОhčí kritikou lidí, co dělali a nОdělali, tak
jsОm za to byl trОstaný jп. Pak jsmО samoz Оjmě byli pomalí, tak to taký jsОm odnОsl jп, takžО
nakonОc tam to bylo strašný. Což alО nОsouvisí s p ОchodОm, tam šlo spíš o tom, žО sО ty lidé
na to zvykali, žО tam to bylo většinou noví lidé a tak.
VО druhé Пirmě jsmО na to p Оšli…tam jsmО šli od klasického to-do-listu p Оs Kanban až
ke Scrumu, kde Kanban vlastně byl úplně v pohodě, tam sО nic nО Оšilo. U Scrumu jsmО měli
problém s graПikama, ktО í úplně nОumí Пungovat na systému sprintů. Prostě Оknou…nОmпm
múzu a 14 dní koukпm do počítačО…což vОdlo docОla k rozbrojům a takovým to věcОm, nОbudu
to dпl rozvпdět. Každopпdně, tam byl problém s lidmi, ktО í úplně nОpochopili tОn princip, a ani
nОbyli schopní tak pracovat, což asi byla i mojО chyba, žО jsОm to po nich chtěl.
A vО t Оtí Пirmě…no, vО druhé Пirmě jsОm to zavпděl vlastně jп, vО t Оtí jsОm to taky zavпděl jп
a šli jsmО stОjným stylОm. Začali jsmО nějakým to-do-listem, Kanban, Scrum. Ten Scrum tam
nОvyšОl, protožО tam byl vОlký šéП, ktОrému sО nОlíbila rychlost té prпcО. Prostě nОbyl schopný
ani ochotný to akcОptovat, žО tОn začпtОk prostě trvп.
Což jsou takové ty nОjvětší problémy s implementaci.
9. VítО, nakolik jО těžké, nОbo snadné sОstavit tým, ktОrý by vyhovoval agilním principům?
Nad touto otпzkou jsОm sО pousmпl, když jsОm to čОtl, nic vО zlém. NОní to otпzka, jОstli jО to
těžké, nОbo snadné, ono je otázka, jestli jsou ty lidé ochotní v tom pracovat. Pokud jsou ty lidé
všichni ochotní v tom pracovat, tak je to snadný. Pokud jediný z deseti lidí není ochotný, tak je
to nОskutОčně těžké a blíží sО to k nОmožnému. Tam prostě stačí jОdОn sabotér…jО to docОla
nОsmyslné slovo, alО jОdОn kdo prostě…i kdyby t Оba podvědomě nОchtěl s tím pracovat, tak
to prostě kazí a kazí to všОm a tohlО to prostě stojí a padп na tom. Už, když jО to zavОdОné
ve Пirmě nОbo tohlОto, tak tОn vývoj určitého produktu, projОktu zпvisí na tomhlО. JОstli to prostě
spadnО nОbo nОspadnО, to lidé musí buď všichni chtít – nОbo dělat, žО chtějí [smích] – nebo to
prostě jdО do kytОk. A pak sО dostanОmО k anarchii a Scrum sО tou anarchií dělat nОdп.
ŽО historická anarchie k ničОmu nОvОdО, toto jОn to potvrzujО.
114

10. Pokud někdo do týmu nОzapadп (jsou v týmu intОrpОrsonпlní konПlikty), jak to ОšítО?
Tak to bych Оšil pпr Пackama, no [smích], alО samoz Оjmě to nОjdО. My jsmО to Оšili...jп jsОm
tohlО to Оšil dvakrпt, kdО bОru cОlý tým jako Product OwnОra, Scrum MastОra a nějaké
vývojп О. Vlastně tОn první problém jsОm zmínil. TОn Product OwnОr byl takový, žО sО to
prakticky nОdalo Оšit. V podstatě, co jsmО Оkli, co jsОm Оkl, co jsОm sО snažil tam dostat
do toho týmu, tak vО výslОdku sО skončilo tak, žО to bylo nО sabotovпno, alО prostě zničОný,
sОst ОlОný, žО to sО vlastně dělat nОbudО. TakžО nОměl jsОm tu volnost…nО volnost, nО, to jО
blbé slovo…nОměl jsОm jakoby tu možnost něco s tím udělat. ProtožО když to kazí někdo nad
tím, tak tОn tým jdО cОlý do kytОk. To jsmО vlastně Оšili i v tom druhém p ípadu, takžО
i v t Оtím, co jsОm íkal prvé, tak tam zasО to bylo…nО Product OwnОr, to byl nějaký šéП
startupu, tam byla podobnп situacО. Když on vпs nОnОchп, tak vy to nОudělпtО. A vrпtím sО jОště
k druhému, tam s těma klukama…jak jsОm mluvil o graПicích…tak tam to bylo už opravdu
na Пacky. Оšili jsmО to tak, žО graПiky jsmО oddělili od vývojО, měli vlastní scrumový tým a
jОli na měsíčních sprintОch. AlО výslОdОk nОbyl žпdný z toho. TakžО tak jsmО to Оšili. TakžО
pokud jО tam nějaké zk ížОné…nějaké oddělОní, tak jО nutné to rozdělit, tak bych to Оkl, tak
jsmО to Оšili, zkusili jsmО to. Pokud nО, prostě v nОjhorším p ípadě pustit to. To sО svým
způsobОm stпlo, alО tОďka to nОbudОmО rozОbírat. TakžО asi tak.
Dodržování principů agilu a praxe
11. JО u Vпs používпn princip kolОktivní viny (za chyby zodpovídají všichni člОnové týmu)?
Bylo. AlО vО výslОdku…no, v těch dvou poslОdních p ípadОch to bylo. To odnОsli
všichni…v tom prvním p ípadě to odnОsl Scrum MastОr, takžО jп. TakžО jп jsОm sО tam těch lidí
dost zastпval. Každopпdně princip kolektivní viny v tomhlО tom kontОxtu…zпlОží, jak myslítО
ty chyby. Jestli v průběhu vývojО nastanО nějakп chyba jakoby vО vývoji tohoto produktu, tak
tadydlО nООxistujО něco jako vina. ProtožО Scrum jako takový v zпkladu by měl zamОzit,
v nějakém tom kroku by měl chybu najít a vrпtit sО a znovu sО jОdО. Prostě další itОracО a jОdОmО.
Samoz Оjmě to tak nОní, jo, pak sО hlОdп nějaký „obětní bОranОk“. Pokud myslítО chyby jako
té, co sО dějí cОlkově v implОmОntaci tohoto Scrumu nОbo cОlkově tohoto chovпní týmu…tak
tam by ta kolОktivní vina nОměla být určitě, tam za to můžО nějaký konkrétní člověk, kdo to
bo í. Samoz Оjmě když tam jsou dva, tak asi to nazvu kolОktivní vina, protožО to rozbo í
všОchno…jak jsОm Оkl d ív, tady možnп nОní od věci toho, kdo to kazí, tak prostě pustit.
12. Jak bystО popsal/a vztah VašОho týmu sО zпkazníkОm?
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Jo, na to jsОm sО p ipravoval, tak i odpovím. TakhlО…kliОnt v mé současné situaci sО kО Scrumu
nОdostanО. Když jsmО to Оšili poprvé, tak tam vlastně tОn vztah sО zпkazníkОm byl takový,
žО tОn zпkazník vymyslОl nějakou blbost a kvůli tomu sО rozdrobil sprint. To jО jОdnoduchý.
Vlastně zпkazník si vymyslil něco, a cОlý sprint šОl do kopru, protožО sО to mělo rychlО udělat
pro toho konkrétního zпkazníka. To jО něco, s čím jsОm prostě nОdokázal existovat, a to je jeden
z důvodů našОho rozbrojО s Product OwnОrОm. To jО zrovna takový konkrétní p iklad. Vlastně
v XXX sО to nОstпlo, a jОlikož sО vО t Оtí Пirmě jsmО žпdného zпkazníka jОště nОměli, tak
tam…nОvím. Každopпdně ti zпkazníci jako takoví…jО to nОzajímп. Oni sО zОptají, jОstli to mпtО
– v pohodě, – a jaké to mп rozsпhlé nпslОdky, jО jim to jОdno. JО prostě zajímп, jОstli za své
pОnízО dostanou to, co chtějí. To Оknu p Оsně: za ty pОnízО dostanou to, co chtějí, plus 200
procОnt věcí navíc, takžО…za stОjné pОnízО, samoz Оjmě. […] TohlО to jО krпsně na Scrumu,
kdО na konci každého sprintu by měl být nějaký rОlОasО, pop ípadě nějakп ukпzka něčОho, aby
sО na to tОn zпkazník podíval. AlО pro ně jО to prostě nějaký rОlОasО, build, pop ípadě něco
takového, a v 90 procentech je nezajímá, jak se k tomu docílilo. Prostě už jsou zvyklí, žО jОdnou
za 14 dní uvidí nějakou změnu, i kdyby…jп jsОm zažil, kdy tОn zпkazník byl jakoby nadšОný
z toho, žО viděl změnu zО žluté na čОrvОnou. TakžО takhlО to jО. Samoz Оjmě Пidélně sО to stanО,
žО prostě sО dělп rychlО rОlОasО v průběhu sprintu, a znova – kopr, všОchno špatně.
13. Jak často sО stпvп, žО Product OwnОr nОbo Scrum MastОr mп pracovat s vícО nОž jОdiným
týmОm? MůžО to způsobit problémy v projОkti?
MůžО. Ono by sО to sprпvně stпt nОmělo. Měl by být prostě scrumový tým, tОn sО sklпdп
z produkťпka…z Product OwnОra, zО Scrum MastОra a nějakých vývojп ů. NОbo graПiků,
čОhokoliv. To jО prostě idОпlní stav…nějaký black box, a ty si vyšívají na vlastním písОčku.
Prostě…jОnom dělají to své, to, co pot Оbují, aby sО to odbavilo. Zažil jsОm jak Product OwnОra,
ktОrý měl nějakou čпst týmů, tak i Scrum MastОra, ktОrý měl nějaké týmy, a dokoncО jsОm zažil
i to, žО Product OwnОr měl t Оba šОst týmů pod sОbou, Scrum MastОr jОdОn, t i, druhý – další
t i, a takhlО sО to cОlé míchalo a byla to jОnom cОsta do pОkОl. Zaprvé, lidé na to nОměli ani pak
čas, pomпhat těm týmům, kdy tОn Scrum MastОr nОstíhal prostě…jako když sО starп o t i týmy,
a…i kdyby každý dОn za nim p išОl jОdОn, tak jО to šílОně moc, nОmп čas na nic jiného, nОmп
na to čas vůbОc p ipravovat, plпnovat…nОmп čas na to p ipravovat sprinty, nОmп čas vůbОc
nějak diskutovat nějaké Пíčury a tohlО to. TakžО ano – můžО to způsobit problémy.
14. VyžadujОtО od PO a SM nějaké cОrtifikáty? Pokud ano, jaké?
Jп určitě nО [smích]. Jп jsОm…to většinou dělпm jп, jo [Scrum MastОra]. Vím o tom, žО tam
byli kluci, co nějaké cОrtiПikпty měli, alО žО by sО vyžadovaly, to nО. Ono vlastně…tОnkrпt to
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bylo tak, žО tОn Scrum MastОr a Product OwnОr byl za odměnu, alО šlo spíš o tom, jak dlouho
jsme tam tenkrát byli. Já jsem byl v té Пirmě už od začпtku skoro, takžО jsОm sО dostal na Scrum
MastОra, jп jsОm si myslil, žО sО polОpší a to. TakžО…nОvyžadovali to nikdy, co vím, a žО Пirmy,
které znám, to taky nОvyžadují. K čОmu to jО? Up ímně, jО to dvoudОnní školОní, na konci
kterého dostanete takový kus papíru. […] To jО prostě duch modОrní doby – čím víc člověk mп
papírů s nějakém razítkОm, tím jako jО lОpší, což jО blbost. […] Tady jО prostě spousta lidí, ktО í
se tím honosí, jak Scrum jО supОr. NОmпm proti tomu nic. AlО jak to všОchno učí…20 tisíc
prostě na hlavu. Jп jsОm viděl nabídku od člověka, co dělп nějakého пdového tОstОra v Avastu
a založil si na tohlО Пirmu. Tester. Člověk, co prostě klikп, jОstli něco ПungujО – tak chce
p ОdnпšОt o Scrumu. MozОk to nОdokпžО pochopit. NОmyslím to moc namy…no, trochu jo, –
namyšlОně, alО prostě ty lidé jsou blпzní! NОjhorší jsou tОda ty, kdo jim to zaplatí. I tak spoustu
pěkných kОců, ty Пirmy to pak udělají špatně. A tady mпtО tohlОto školОní a pak pomoc
s implОmОntaci…aaa, asi sО dп na to pěkně vydělat, jп jsОm si vybral blbОj obor. A, t Оba sО to
jОště změní.
15. Na kolika agilních projОktОch můžО zпrovОň pracovat jОdОn člověk?
Myslíte na projektech v rámci firmy, nОbo úplně obОcně, globпlně? JО to dost stОjný. Jп jsОm
toho nпzoru, žО tОn člověk můžО pracovat na několika projОktОch. JОnom ty projОkty musí mít
sprпvně rozhozОné do toho sprintu. Což, samoz Оjmě…když jО to v rámci jedné firmy, je
rОlativně snadný. Samoz Оjmě v jОdnom týmu jОště, jo. Kdyby ono bylo jakoby nap íč týmama,
dп sО to, alО zblпzní cОstou tОn člověk, což vlastně souvisí s tím, kdyby to bylo globпlně. To už
by pak Оxistovalo. Když jsmО zaklпdali XXX, tak jsОm vlastně měl nějaké dva projОkty v práci
a pak jОště jОdОn vО svém volném časО. TakžО jsОm měl t i projОkty – ve dvou firmách, ve dvou
týmОch, a Пungovalo to. Prostě jsОm tomu tОn sprint p izpůsobil. Věděl jsОm, žО od ř do 5 jsОm
v práci, a moje pracovní doba je od 6 do 8 rána, a pak od 6 do Ř vОčОr. TakžО 4 hodiny dОnně
věnuju svým projОktům a Ř hodin jsОm v prпci, což jО s p ОpočtОm na hodiny tОn scrumový dОn.
TakžО ano, můžО pracovat jОdОn člověk na vícО projОktОch. Ať už nap íč Пirmama, týmama,
všОlijak. Samoz Оjmě když jО to v jednom týmu, jednom boardu jakoby v jednom sprintu víc
projОktů, tak – úplně idОпlně, protožО „p Оpínпní“ mОzi projОktama…asi někomu to vadí, alО
ve výslОdku jО ta prпcО po ad stОjnп. Člověk to zvlпdnО, i když můžО z toho zblпznit. To zalОží,
jak to má s firmou a jestli má do toho započtОné nějaké své projОkty a tak. Opravdu zalОží, jak
člověk to konkrétně nastaví. JО to o tom člověku. TakžО můžО pracovat, alО když to nОzvlпdnО,
nic se nestane.
16. PopištО prosím, jak probíhп komunikacО mОzi člОny týmu.
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To myslíte, jak se baví nebo jak si nadávají? Baví se po telefonu nebo po Slacku. Ale jinak ta
komunikace v tom scrumovém týmu musí být prostě suprovп. Ty lidé nОsmí jít proti sobě,
protožО to prostě bo í všОchno. To budО znět tak hodně klišoidně, jo, alО musí sО vě it. Musí
vědět, co od toho druhého čОkat, a pop ípadě ho podpo it, pomoci mu. Samoz Оjmě za cОnu,
žО sО nОutrhnО od toho svého. Každopпdně ta komunikacО by měla být Пajn. My jsmО to tak
většinou měli. Většinou to kazí lidé z managОmОntu, takžО Product OwnОr a víc. Tam ta
komunikacО…no, tОn Product OwnОr do toho týmu jakoby pat í, alО to prostě nОsmí být člověk,
ktОrého zajímají čísla. To musí být člověk, ktОrého zajímп tОn vývoj. TakžО ta komunikacО by
měla být dobrп, u nпs většinou to byla dobrп, někdy jsmО samoz Оjmě tak nějak poštěkali, alО
tak. VítО, když to dělпtО vО svém volnu, vlastně za své pОnízО, jo, tak sО člověk poštěkп, i „proč
to nОní hotový“ a „to by mělo tam být“ a todlОto. AlО to k tomu pat í. AlО jinak jsmО používali
Slack, takový komunikační nastroj, tam jО to supОr. AlО to asi nОní p ímo odpověď na tuto
otázku, jo [smích]. […] Jira jО scrumový nпstroj, Slack jО čistě komunikační služba. Jira jО
hrozný paskvil, to nОpoužívОjtО. TargОtprocОss jО lОpší. Rozší Оnп jО ta Jira, druhп jО…Asana,
myslím, žО sО to jmОnujО… A suvОrénně nОjlОpší – a nОjdražší tОda [smích] – je ten
TargОtprocОss. TОn jО cОnově úplně někdО jindО. Na druhou stranu, mп tolik služОb, žО když
to používпtО rozumně, tak sО dп to používat i zadarmo. TakžО…jО to supОr nпstroj. Používali
jsmО ho vО všОch Пirmпch.
17. PoužívпtО nějaký soПtwarО k plпnovпní sprintů, mООtingů, pro backlogy atd.? Pokud ano,
uvОďtО nпzОv.
Aha, alО tady to mпtО… TakžО soПtwarО pro plпnovпní sprintů…[smích]. TakžО jak jsОm íkal:
Jira je hrozný paskvil, Asanu neznпm, jОnom zО slОchu. Dп sО použit TrОllo, alО na Scrum sО
tam musí použit plugin, a na ПrООčkovém TrОllu můžОtО použit jОdОn plugin, takžО tОn jsОm
nОzkoušОl, a suvОrénně lОpší jО TargОtprocОss. To dělají v Bělorusku, shodou okolností. […]
Je to úplně úžasný nпstroj. Takových Пunkcí, co to mп, takovou možnost k jakoby
„customavatОlnosti“, různých nastavОní a tohlОto, – upravit dle obrazu svému – to jО prostě
parпda. Stojí to 25 dolarů měsíčně na člověka, což jО pro startupy šílОnп cОna. Nпm tОnkrпt
nabízeli slОvu, žО nпm to dají za polovic. A Оxistují u nich ПrООčkovп vОrzО, kdy tam mпtО tisíc
Оntit zadarmo, jinak všОchno jО stОjně jako u plné vОrzО. D ív měli pro pět uživatОlů, to jsmО
používali my, tОď jО tam tisíc Оntit. Entita jО úplně všОchno. Normпlní klasickп kartička…
tasková, bugová, – toto jО všОchno Оntita, vlastně uživatОlО Оntita. Tisíc Оntit tam mпtО, jo,
a mпlОm ti to stačí. Oni sО pak odmazпvají, takžО když mпtО…jп nОvím…na jОdОn sprint
40 storОk, tak vпm tam to vydrží 20 sprintů, 30 skoro no. 20, když budОmО počítat, žО komОntп О
a tohlО to taky jsou Оntity. TakžО tОn jО nОjlОpší. […] Když vОzmОmО Slack, tОn mп 10 tisíc prпv
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a pak to odmazпvп. To jО úplně to samy. Prostě pro malé týmy to stačí. VОlké korporпty, ty
za to zaplatí, tím to nevadí. Paradox, to sО prostě promítnО v cenách.
18. Jakou délku sprintu obyčОjně mпtО?
My jsmО začínali na týdОnních, alО tam sО to nОstíhalo tОstovat – co sО týkп nějaké procОsu, kdy
jsmО měli dvouПпzové tОstovпní, – takžО jsmО p Оšli na 14dОnní sprinty. A jako jsОm íkal
p Оdtím, tak vlastně v XXX graПici měli měsíční a vývoj měl 14dОnní. 14 dní jО…ono zalОží,
na jakém projОktu pracujОtО. Když dělпtО víc malých projОktů, tak pot ОbujОtО mít týdОnní
sprinty. Když dělпtО jОdОn obrovský projОkt, ktОrý sО vyvíjí čty i roky, tak klidně můžОtО mít
měsíční sprinty, tam sО nic nОstanО.
19. Pokud v průběhu sprintu nějaký úkol nОní splněn, co sО s úkolОm dпlО stanО? Jak často
se Vám to stává?
Oh…tak stпvп sО to častěji, nОž by mělo. VО všОch Пirmпch, co jsОm byl, to sО prostě stálo
a zůstalo sО v jakémkoliv stavu, ať jО otОv Оný nОbo v tОstovпní. Vždycky sО to stalo, jОdnodušО
sО to p Оsunulo do dalšího sprintu. Padla vОlocita, a byl problém na st ОšО, no. Každopпdně,
tohlО to sО určitě dějО na začпtku, když prostě nОvítО, kolik toho mпtО naplпnované. Po…jп
nОvím…po 10–20 sprintОch by sО to stпvat moc nОmělo, nОbo jak jО to dnОska…vítО, kolik toho
stihnОtО, kolik toho udělпtО, a už jsou ty lidé tak zkušОní, žО dokпžou to p Оsně nadhodnotit
a vědět, žО všОchno by mohlo projít.
20. Jakп jО st Оdní délka plпnovacích mООtingů?
JОžišmarjп…jп tuhlО tu mОtriku tak nОmпm rпd. Když to Оknu úplně st Оdní, tak bývп hodina
a půl. Takovп st Оdní délka. Hodina jО mпlo, dvě hodiny jО moc. TakžО jп nОvím, co s tím
mОdiпnОm nОbo průměrОm…[smích]. TakžО hodina a půl, no.
21. Daily stand-up by měl idОпlně být každé rпno vО stОjnou dobu, vО stОjném místě, vО stoje
a maximпlně 15 minut. Jak to mпtО Vy?
IdОпlně jО jОště po пdně sО u toho hýbat [smích]. ZalОží na vОlikosti toho týmu. […] V té první
Пirmě, což byla vОlkп Пirma…tam byl vlastně 10člОnný tým a tОn stand-up trval 10–15 minut
maximпlně. IdОпlně jsmО byli hotoví za pět. Samoz Оjmě, tОn princip, jo. JОště pět minut p Оd
tím všichni slézali, pět minut potom sО jОště všichni nadпvali [smích]. AlО tОn vlastní stand-up
byl pět, pět-dОsОt minut. IdОпlně. Tam nОmusítО íkat, jak sО mпtО nОbo něco. JОn ОknětО: „HОj,
jп jsОm včОra udělat tohlОto, tohlОto a tohlОto, Оšil jsОm todlО, todlОto…jak sО to ОknО
slušně…nОpovОdlo a dnОska na tom budu pokračovat“. Takové věci udělají lidé hnОd, tak mпtО
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na člověka 20 vtО in…comohl stopnout, a jО to hotový. VО t Оtí Пirmě jsmО ho nОměli, a vО druhé
jsmО měli stand-up vlastně po Slacku rпno. TakžО jsmО u toho tam ani nОbyli, prostě kluci
napsali, co udělali za tОn dОn p Оdtím…většinou to bylo „včОra jsОm nОudělal nic“, alО vítО, jak
to ПungujО. Když zaklпdпtО Пirmu, buď chtějí, nОbo nОchtějí dělat, jo. TakžО takhlО jsmО měli
stand-upy. Slack-upy. No, jп to tak nОmyslím. Každopпdně jsmО to napsali – co sО dělo, co sО
bude dít, a bylo. AlО Пungovalo to. Chvíli. Ono jО hlavně Пajn o tom, žО v rámcích toho týmu
vítО, nad čím konkrétně tОn člověk pracujО. I když si vОzmu tОn nпš obor, vývoj nějakého
soПtwaru, vy pak vidítО prostě, s čím mп problémy. Když vпm čty ikrпt na stand-upu ОknО,
žО tОď Оšil průniky polí nОbo něco takového, tak asi vítО, žО s tím mп problém, takžО můžОtО
t Оba za ídit školОní nОbo ho proПackovat a jО to jОdno. TakžО Пakt nО, co mi p ijdО hodně, jО
dОsОtičlОnní tým. Samoz Оjmě by víc tОn scrumový tým mít nОměl. Když mпtО 50 lidí
ve scrumovém týmu, tak sО můžОtО dostat k tomu, žО jstО u vodopádu – svým způsobОm, jo.
Prostě v chaosu.
Výsledky implementaci
22 Dп sО íct, žО díky používпní agilu sО po časО výslОdky prпcО vО VašОm týmu
zlОpšily?
ZlОpšily sО. Určitě sО zlОpšily, vО všОch těch Пirmпch. JОnom to prostě chtělo čas. JdО hlavně
o to, žО po každém sprintu mпtО co ukпzat. To jОdna z věcí, co ty zпkaznici chtějí, tak to jО
prostě. VýslОdky sО zlОpšily – po časО, samoz Оjmě. Zhoršily sО po začпtku: první čty i sprinty
– prostě šílОný propad. Tam vО výslОdku sО nic nОudělalo. […] ZпlОží, jak dlouhé mпtО ty
sprinty. JОstli mпtО týdОnní, tak jstО za dva měsícО v po пdku. Pokud mпtО 14dОnní sprinty, tak
to můžО trvat klidně délО, protožО vy si zvykпtО na tu vОlocity. T Оba jdО udělat to, žО začnОtО
na týdОnních sprintОch, abystО sО do toho dostala, a pak p ОjdОtО na dОlší sprinty, aby z toho
jakoby něco vypadlo. Tady jО opravdu důlОžité to… tady jО spousta lidí proti bodovпní, jo,
a tady jО důlОžité nastavit si tu vОlocity. A nějaký systém bodovпní. ZcОla nОjdůlОžitější pro
toho konkrétního člověka jО, aby si nОmyslОl, žО jОdОn bod jО jОdna hodina. To jО cОsta do pekel.
A jakmilО sО tyto body p Оpočítпvп na hodiny, tak sО vпm stanО to, žО vпm tam ty lidé budou
chodit jako na píchačky. ŽО vidí prostě, žО musí udělat Ř bodů dОnně, a udělají těch Ř bodů,
a když za čty i hoďky budou hotoví, tak čty i hodiny budou pak…jп nОvím, koukat na
YouTube. A je to v pytli. A už sО nОp ijdО na to, žО byl blbě ohodnocОný tОn sprint, cОlý, na což
by sО mělo p ijít. Aby to bylo co nОp Оsnější, a potom sО dп to vО výsledku zjistit. Ano, je to
jОdОn bod, jО to 40 minut, cОlý tОn projОkt nпs stпl tisíc bodů, což jО 40 tisíc minut, jп to tОď
nОspočtu…a dostali jsmО za to zaplacОno a stalo nпs to tolik a tolik pОněz,a dostali jsmО
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zaplacОno t ikrпt tolik…no, tak jsmО na tom vydělali hrozně pОněz. A vímО to p Оsně, což zlОpší
jak ten vývoj, tak i celou tu strukturu v té Пirmě tím, žО prostě vydělпvají ty pОnízО. ProtožО lidé
to dělají pro pОnízО. Kdo tvrdí, žО nО, tak zaprvé jО pokrytОc, zadruhé jО blbОc.
23 Mělo zavОdОní agilu dopad na rozsah dokumОntacО k projОktům?
To raději p ОskočímО, jп žпdnou nОpíšu [smích]. NОmělo. Ta dokumОntacО…jakoby sprпvně
když mпtО nějakou storku za úkol a tohlОto, tak ta dokumОntacО by měla být součпstí toho.
TakžО by ta storka měla s tím počítat, jОstli sО dělп ta dokumОntacО, tОsty a tydlОty věcí. Sprпvně
by to nОmělo být. Když jsОm íkal, žО sО tam změnila ta barva, tak dob О, tak to ohodnotíte
prostě na bod a někdo jОště ОknО, žО tam p ОjО tu dokumОntaci, ty tОsty a tohlО to, tak dob О,
tak to už jsou dva body. Tak napíšОtО to, změnítО barvu prostě jОdnodušО, a už na to napíšОtО
osm tОstů, jОstli jО ta barva t Оbadob О viditОlnп. NОvím, jak by se to testovalo [smích], ale je to
jedno. A k tomu napsat dokumОntaci. I když to Оknu blbě…pokud sО v barvě používají složky
čОrvОné a zОlОné a modré, jo. Proč? A napíšОtО to. A najОdnou z úplně primitivního úkolu mпtО
trochu rozsпhlОjší. TakžО dopad na rozsah dokumОntacО…to zalОží na tom, jОstli si ty lidé tu
dokumОntaci p пli nОbo nО. TОn Scrum jako takový nОmп žпdný vliv – z mého pohledu teda
samoz Оjmě, jo. […] KО každému projОktu dokumОntacО by měla být. V dnОšní době…zasО,
když sО budu prostě bavit o soПtwaru, tak jО dnОska spousta nпstrojů, ktОré udělají dokumОntaci
s komОntп i v kódu. DnОska nОdělat to jО spíš…no, jп mпm spoustu nОzdokumОntovaných
projОktů, jo. A když jsОm sО tОďka k nim vracОl po nějaké době, protožО u nпs dnОska v ČОchпch
jО p Оchod na GDPR, což jО kapitola sama pro sОbО... Každopпdně, jsОm sО dostal kО starším
projОktům a tam jsОm sО musОl naПackovat to, protožО nОvěděl, co s tím dělat. TakžО nОmělo by
to mít žпdný vliv prostě. Pokud ta Пirma dělala všОchno sprпvně p Оd zavОdОním,
žО komentovala, tak budou komentovat i potom, pokud nekomentovali, tak nebudou
komОntovat ani potom. Když sО dají do toho procОsu scrumového, mají nějaký vývoj a mají
stОjně i dokumОntaci, tak ok, alО pokud to někdo zavОdО, tak sО z toho zblázní.
24 Bylo podlО VašОho nпzoru zavОdОní agilu p ínosným pro Vпš podnik?
Pokud vОzmОmО p inos Пinanční, tak svým způsobОm jo. Pokud bОrОtО p ínos jakoby pro ty lidi,
žО sО tam vyvíjОli něco, naučili sО, zlОpšil sО procОs a todlОto, tak určitě. Určitě sО zlОpšil procОs
toho vývojО, projОktů, určitě sО zlОpšila komunikacО, určitě byly lОpší výslОdky z toho.
Hodnocení a doporučení
25 Jaké pozitivní dopady můžО mít implОmОntacО agilních mОtod v podniku? UvОďtО
p íklad zО svých osobních zkušОností z praxe.
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Tak to jsОm íkal p Оd chvíli. Určitě sО zlОpšila ta výkonnost…nО výkonnost, to jО blbé
slovo…určitě sО zlОpšily výslОdky toho, jak to vypadalo nОbo nОvypadalo. LОpší styl prпcО
určitě byl lОpší…už jsОm Оknul čty krпt „lОpší“, co? Jak íkпm, prostě hОzčí kód, rychlОjší
práce, lОpší výslОdky. A hlavně – hmatatОlné výslОdky. ŽО sО dva měsícО nОdělají nějaké blbosti.
26 Jaké nОgativní dopady můžО mít implОmОntacО agilních mОtod v podniku? Jakп
nОgativa jstО vО své praxi zažil?
Jo, nОgativní dopady… To jsОm taky íkal několikrпt. Pomalý start. TakžО té starty byly těžké,
proto těm lidОm to vadilo. ŽО sО vlastně nic nОdějО po пdně. Další dost takový nОgativní
dopad…když sО na to prostě někdo vybodnul, vykašlal, tak to bylo takový…dost na nožО. AlО
jО to spíš nпslОdОk toho všОho. AlО to jО nОgativní dopad, prostě několikrпt jsmО sО rozhпdali
s klukama, sО ktОrými chodímО na pivo, takžО jп bych to taky vzal za nОgativní dopad, prostě
„proč sО to nОudělalo“, „co sО to udělalo“ a „proč sОs na to vykašlal“ a tak.
27 Co bystО doporučoval/a lidОm, ktО í chtějí dané mОtodiky implОmОntovat?
Oh…jО to na vícО úrovních. Pokud sО bavímО o nějakém vОlkém CEO nОbo něco takového, tak
ať do toho nОkОcп. Pokud sО bavímО o nějakém šéПovi vývojО nОbo něco takového, tak ať jО
klidný. A když už sО bavímО konkrétně o tom týmu, tak to, jak bylo v nějakém Пilmu – musí
vydržОt. TОn začпtОk budО opravdu těžkОj. NОsmí sО nОchat vyprovokovat s tím, žО by jim to
někdo chtěl zkazit. Musí sО prostě držОt. HОlО, tadyhlО jО sprint a tОď ho musímО prostě udělat.
Jako samoz Оjmě stanО sО někdy to, žО mпtО půlku sprintu a jstО hotoví. A pak sО stanО to, žО do
toho narazí jiné věci, což jО konОc světa. Ať sО ty lidé půjdou zabit radši místo toho. Ať jim tОn
sprint nОbo í. Zjistí, žО „zvlпdli jsmО to brutпlně rychlО, alО nic nпm už tam nОp idпtО“. TОn graП
[burn down] pak dělп tohlО [...] a to sО nikdy nОsmí stпt. Nikdy nОsmí nahoru. TОn graП idОпlně
mп jít takhlО. Samoz Оjmě jdО takhlО […] protožО mпtО víkОndy a takovýto věci. A samoz Оjmě
nО každý dОn sО udělп všОchno. AlО měla by být takovп ta krпsnп úhlop íčka. TakžО tak. JОstli
Пakt mпm doporučovat někomu něco, tak prostě vydržОt. Opravdu stojí to za to.
28 Chybělo Vпm něco v našОm dotazníku? Chtěl/a bystО jОj nějak doplnit?
PtпtО sО na sprinty jako takové, na tu časovou jОdnotku, to je jasný. Ale jsou firmy, které to
bodovпní nОpočítají, nОpoužívají, alО jsou Пirmy, ktОré za tím bodovпním stojí. Jп jsОm tОn druhý
p ípad. Zrovna bodovпní jО takové, žО každп storka, nОbo bug, samoz Оjmě, tak sО ohodnotí
nějakým počtОm bodů. NОvím, jОstli jstО sО o tom slyšОla. Vlastně v základu je to 1, 2, 3, 5, 8,
13 21 a nОkonОčno. ExistujО takové pravidlo…no, jak pravidlo. D ív sО to počítalo tak, žО jОdОn
bod jО jОdna hodina, to už jsОm íkal, žО jО to blbost. To takhlО nОjdО. TОďka…zpravidla se to
122

počítп tak, žО by usОr-story nОměla bodově p Оsпhnout jОdОn dОn. Což samoz Оjmě podlО
vОlocity vítО, kolik jО. ZůstanО vпm to na osmičcО, takových těch osm hodin, osm bodů, jo.
Vím, žО tОď vyvracím to, co jsОm Оkl, alО jakoby…dob О sО to počítп potom. TakžО dОjmО
tomu, žО nпm z vОlocity vyšlo, žО opravdu jОdОn bod jО jОdna hodina. Což jО takový krпsný stav
storОk, zО ktОrého by každý projОkťпk měl radost, protožО můžО vykazovat hodiny. TakžО
praktické by žпdnп storka nОměla p Оsпhnout těch Ř bodů. Pokud sО to stanО, měla by sО
roztrhnout – na dvě. Kdyby vyšla na 15, tak by to bylo Ř a Ř t Оba. Aby nОp Оsпhla těch Ř bodů.
Aby sО obОcně nОp Оsпhla tОn sprint, nОbo dОn toho sprintu. Když v 14denních sprintech máte
10 dnů, ono sО dп spočítat, alО tím sО tОď nОbudОmО zabývat. TakžО tak sО to dělп. Vlastně p i
plпnovпní sО dějО to, žО sО každп storka projdО a ohodnotí to tОn tým. Používají sО na to
scrumové kartičky, kdО jsou ty body vytištěny a jakoby to ty lidé hodí na stůl. […] To se jmenuje
„planning pokОr“. Ono jО moc obsпhlé, a jп mпm radši tu 21 nОž 20, alО jО to jОdno, tОn princip
jО stОjný, ta vysokп čísla by tam být nОměly. Samoz Оjmě sО můžО stпt, žО jstО v takovém jakoby
supОr týmu, žО mпtО 20 bodů na dОn. StanО sО to, proč by nО? AlО na to pak jsou tyhlО ty čísla,
jo. Normпlně sО to nОstпvп. Jп jsОm to sпm nОzažil, měli jsmО to na nОkonОčno. AlО půlku a nulu,
to jsmО nОpoužívali. Nula jО prostě nic, a půlka – no, to jО na prd. JОdnička jО nОjnižší jОdnotka.
Každopпdně jО to ono, „planning pokОr“ sО to jmОnujО, a lidé prostě otočí té karty, položí
na stůl, a pak sО ОknО, žО všichni mají ohodnocОno, otočí sО a hlОdп sО nějaký průnik. Zajímavé
jО to, žО různé Пirmy té průniky dělají jinak. Používali i mОdiпn tОda [smích], to jsОm taky viděl.
Používalo sО i to, žО sО to i průměrovalo, žО sО nОjhorší a nОjlОpší vyhodilo a udělal sО průměr
z těch zbylých, takový sportovní. TakžО spousta věcí sО tímto stylОm dělalo. Každopпdně p i
plпnovпní vítО, žО vпm ta storka sОbОrО 4–5 bodů, tak jО to skoro půldnО…a můžОtО. A vítО,
žО takovýdlО storky, kdО…žО udělпtО 40 za sprint…no, dob О, udělпtО 200 za sprint těch
bodů…vО vОlkém týmu, tak prostě takových storОk sО tam můžОtО nasklпdat 40. A pak z toho
vypočítavп vОlocity toho sprintu, a vy vítО, kolik jstО z toho udělali, a zjistítО, žО mпtО
za poslОdní sprint 200 bodů, Пajn, tak 200 bodů si naplпnujОmО znova. ZjistítО, žО jstО udělali
150 – tak skvělО, no, žО 50 nпm spadlo z minulého sprintu a tОďka prostě dalších 100,
žО můžОmО jО nasklпdat z nových věcí. Samoz Оjmě mп smysl jakoby po těch bodОch chtít víc,
když to prostě nОzvlпdnou. A toto jО systém těch bodů. S tím samoz Оjmě, žО ОxistujО něco,
čОmu sО íkп „burn down“, což jО tОn graП, co jsОm ukazoval. On mп idОпlně vypadat takhlО.
Na začпtku sprintu mпtО plný počОt a na konci sprintu mпtО prпzdno. MusítО prostě takhlО sjОt.
Většinou první dОn nОudělítО nic. Ono sО začínп dОn po plпnovпní, jo […] V praxi to bývá tak,
žО na konci sprintu, poslОdní t i dní mпtО takovýhlО propad dolů a pak sО jОdО. A z toho jste pak
schopní vypočítat, jak ty lidé pracovali. To opravdu zní úplně šílОně, Пakt prostě pracovnici a jО
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naplпnovпno všОchno a to, alО nОní to tak. Ono opravdu pomůžО a opravdu ty lidé zaprvé sО
naučí pracovat jako tým, po пdně a zrychlí to tОn vývoj brutпlně. NОní to tak, žО musítО pak dva
roky pracovat za 200 bodů, jo. SicО sО dopracujОtО k tomu, jak sО ty lidé vyvíjí. BavímО sО po пd
o tom, žО ty Пičury jsou stОjně vОlké a můžОtО udělat t Оba 250 za rok. Jakoby za sprint, alО sО
naučí to dělat za rok a Пurt sО zlОpšují. Vy pak zjistítО, kolik to stojí ta Пirma. A ruku na srdcО,
už jsОm to Оkl dnОska několikrпt – ty pОnízО jsou až na prvním místě, žО jo. […] Jinak jste
zabrala v podstatě všОchno, akorпt ty body tОda. To jsОm sО divil, když jsОm to pročítal. Ale
zasО chпpu, žО spousta ПirОm na to nОchcО Пungovat. […] Pak sО dostпvпtО blíž kО Kanbanu.
A chaosu. ProtožО sО stпvп, žО tОn produkťпk tam nahпzí miliardy věcí a musí sО prostě stihnout.
A jОstli jО na Scrumu něco krпsného, takžО on v principu nОpočítп se s p ОsčasОm. Na což
dnОska lidí chytnОtО, žО jo. ProtožО nikdo nОchcО dělat zadarmo. TakžО tohlО to tomu zamОzí.
NО tomu, žО sО někdo zblпzní, žО sО mu kliОnt zblпzní, žО pot ОbujО mít tohlО to hotový a dп tam
něco, co lidí zaboha nОmůžou stihnout. A je to pryč, cОlý koncОpt toho jО rozdrobОný
a rozšlapaný. A body…no, jп to prostě mпm rпd. Jп to mпm i vО svém Kanbanu svým způsobОm,
protožО vím, kolik za týdОn toho udělпm a nОmůžu si naplпnovat 14dОnní prпci na jОdОn týdОn
a nikomu nОmůžu slíbit, žО to v pпtОk budО mít hotový, když to prostě mít nОbudu.
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Příloha 5. Kopie e-mailu R1 z 8.12.2017
, Ř Дек 2017 1Ř:57
RE: Otázky k rozhovoru (agile)
:…
К
: SoПya Garmash <ikilumi@mail.ru>
К ии: …
Do rý de

á

še ,

Když jse ještě pře ýšlel ad aši i otázka i, tak ě apadla jed a o last, která dotazníku prozatím
není - jak se daří ji ý fir á při tra sfor a i z waterfallu do agilu realizovat opravdu plnohodný agile,
kdy v agile tý e h apl o fu gují zodpo ěd í Produ t O ers, kteří opra du last í produkto ý backlog
a určují prioritu položek ě . Často se totiž praxi setkávám s agile „jako aoko“, kdy se aterfalle
připra í a alýza, která se jde tz . agil ě i ple e to at. Te to eš ar je ož á způso e tí , že z ě a
a agile potře uje tra sfor a i elé orga iza e, eje IT a to je často pro lé .

Proto posílá tuto s oji ú ahu pro i spira i. Bylo y ož é z toho vydestilovat otázky typu – „ last í
produ t o er produ to ý a klog?“ , „je s hope určo at priority feature?“, apod ….

Přeji á

hod ě úspě hů do dalšího s aže í,

S pozdravem

…

125

