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P"íb%h z&'eské pobo'ky spole'nosti Sodexo ukázal, )e problémy 
spojené s&digitálními projekty se nevyh!bají ani t%m nejúsp%(-
n%j(ím organizacím. Zpo)d%ní, problémy s&kvalitou i&v&komu-
nikaci nap"í' odd%leními… Pracujete-li na nov!ch projektech 
nebo roz(i"ujete svou *rmu, tyto problémy se d"íve nebo poz-
d%ji dostaví.

Na rozdíl od mnoha *rem, které se v&podobn!ch problémech 
utápí bez vidiny v%t(ích zm%n, Sodexo v'as zatáhlo za ru'ní 
brzdu. Samotná zm%na p"itom za'ala nevinn%&– poptávkou po 
workshopu, na n%m) jsme m%li ukázat, jak správn% "ídit pro-
jekty podle princip# takzvané agility. Globální vedení *rmy to-
ti) p"ipravovalo transformaci&– p"echod na nov! zp#sob "íze-
ní projekt#, novou organiza'ní strukturu a&strategii vytvá"ení 
nov!ch digitálních produkt# a&slu)eb&– kterou m%ly postupn% 
projít pobo'ky po celém sv%t%. Líd"i 'eské pobo'ky v(ak necht%-
li jen ne'inn% 'ekat na to, co p"ijde z& centrály. A& práv% tento 
moment se ukázal jako klí'ov!.
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Zjistili jsme, )e ve *rm% panují rozdílné p"edstavy o& tom, co 
je agilita a&jak ovlivní zp#sob jejich práce. Také se ukázalo, )e 
vedení *rmy vnímalo interní problémy jinak ne) samotní za-
m%stnanci. Nejzásadn%j(ím zji(t%ním byl ale fakt, )e zm%ny se 
nejvíce dotknou nejen samotn!ch projekt#, ale také celkové 
komunikace ve *rm% a&zp#sobu vedení lidí. Proto jsme se roz-
hodli zorganizovat dal(í workshop, kterého se m%li zú'astnit 
jak zástupci projektov!ch t!m#, tak 'lenové neju)(ího vedení 
*rmy. A& práv% na n%m se poda"ilo odhalit, jak hluboké jsou 
problémy související s&digitalizací a&co bude zapot"ebí k&jejich 
vy"e(ení.

Uznávan! expert na agilitu Jarek Procházka, kter! m%l tento 
projekt na starost, k&tomu poznamenává: „V)dy je zajímavé sle-
dovat, kdy) propojíte vedení *rmy s&jejich zam%stnanci hlubo-
kou, opravdovou diskusí. Vedení v%t(inou "íká n%co ve smyslu 
‚dáváme lidem p"íle)itost, ale oni necht%jí‘, zam%stnanci zase 
naopak ‚sna)íme se na spoustu v%cí poukázat, ale nikdo nám 
nenaslouchá‘. Je pot%(ující, kdy) se ob% strany dovedou sladit 
v&pohledu na v%c a&díky tomu pak vidí, jak zm%ny pozitivn% za-
sáhnou jejich práci i&vzájemné vztahy.“

Na základ% takové diskuse jsme vytvo"ili ak'ní plán, kter! 
zahrnoval diskuse o&prioritách, pilotní projekty s&prvními t!my, 
které m%ly pracovat nov!m zp#sobem, a&vzd%lávání lidí na v(ech 
úrovních. A&práv% toto zapojení v(ech lidí bylo jedním z&klí'ov!ch 
moment# na(í spolupráce. P"isp%lo toti) k& tomu, )e se v(ech 
zm%n ú'astnilo i&samo vedení a&za'alo je aktivn% podporovat.

Nov! zp#sob "ízení se za'al ladit na prvních projektech. Ty 
byly zám%rn% zvoleny tak, aby se na nich dal nov! zp#sob prá-
ce dob"e otestovat, ale také aby (lo o&projekty, které jsou pro 
*rmu d#le)ité. Vznikly takzvané cross-funk'ní t!my slo)ené 
ze zástupc# r#zn!ch odd%lení& – produktového, IT, provozu, 
marketingu a&podobn% –, které zkou(ely nové metody práce. Ty 
m%ly re+ektovat k!)ené cíle, jako je lep(í komunikace, trans-
parentnost, nastavení jasn!ch pravidel pro ur'ování prioritních 
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úkol#, dodr)ování termín# a&hlavn% kvalitní v!stupy s& jasnou 
hodnotou pro zákazníka.

Po mnoha náro'n!ch diskusích a&workshopech, které nuti-
ly vedení i&t!my m%nit své návyky, se za'aly dostavovat první 
v!sledky. Vedení * rmy (lo p"íkladem, mnohem víc se zapojova-
lo do v(ech projekt#, ale hlavn% se znovu otev"elo sv!m lidem. 
Spole'n% se pak v(ichni sna)ili, aby digitální projekty realizova-
li ve v%t(í kvalit% a&podle plánovaného rozpo'tu a&termín#. Agil-
ní transformace tímto samoz"ejm% není u&konce. Naopak&– jde 
o&nikdy nekon'ící proces. Proces, b%hem kterého se nem%ní jen 
zp#sob práce, ale hlavn% na(e samotné my(lení.

$JLOLWD�Y�]DKUDGQÊP�DWHOLÆUX
Agilní "ízení lze uplat,ovat i& jinde ne) u& digitálních projekt# 
a& technologick!ch * rem. P"íkladem m#)e b!t oce,ované za-
hradní studio Ateliér Krej'i"íkovi. To se kv#li svému r#stu za-
'alo pot!kat s&velk!m mno)stvím zakázek i&úkol#. V%t(í projek-
ty se pojily s&velk!m o'ekáváním klient# a&tlakem na v(echny 
pracovníky ateliéru, co) vedlo k&mnoha nep"íjemn!m situacím. 
Proto se majitelé rozhodli vyzkou(et agilní p"ístup.

Po vzájemn!ch diskusích se za'aly lidem hledat role podle 
podle jejich nejsiln%j(ích stránek. Na základ% toho do(lo k&po-
stupnému p"edávání odpov%dnosti jednotliv!m pracovník#m 
a& spolu s& tím se zavedlo transparentní "ízení v(ech aktivit. 
V(echny zakázky byly vizualizovány, v'etn% aktuálního sta-
vu, úkol# a&komunikace mezi lidmi. Tyto zm%ny nejen)e vedly 
k&efektivn%j(ímu "ízení v(ech projekt#, ale hlavn% navodily da-
leko p"íjemn%j(í atmosféru na pracovi(ti a&p"isp%ly k&v%t(í spo-
kojenosti v(ech zam%stnanc# i&majitel#.1 

Klí'em k& celému úsp%chu byl ov(em p"ístup majitel#, kte-
"í byli natolik v(ímaví a&otev"ení zm%nám, aby si uv%domili, )e 
zm%nit se musejí hlavn% oni sami.

Jak si vysv%tlíme v& následujících kapitolách, tyto p"íb%-
hy nám ukazují n%kolik d#le)it!ch zji(t%ní. A- u) pou)ijeme 
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jakékoli ozna'ení& – agilita, nov! zp#sob práce (anglicky New 
Way of Working neboli NWoW) nebo zdrav! selsk! rozum& – 
tento p"ístup m#)e posunout spolupráci ve va(em t!mu na zce-
la novou úrove,. Firmy díky n%mu mohou daleko lépe reagovat 
na zm%ny, vytvá"et lep(í slu)by pro zákazníky a&zvy(ovat trans-
parentnost komunikace uvnit" sv!ch t!m#. To nejd#le)it%j(í ale 
je, )e doká)ou zlep(it spolupráci mezi lidmi a& vnést do práce 
daleko více smyslu a&radosti.

3URÅ�SU¾YÉ�DJLOLWD
.ijeme v&reálném sv%t%, ale podstatnou 'ást pracovní doby trá-
víme ve sv%tech virtuálních. Tento nesoulad v(ak s&sebou nese 
zna'né problémy. Komunikujeme online, ale ne v)dy doká)e-
me z&této komunikace v(echno vy'íst. Bavíme se o&digitálních 
slu)bách, ale ne v)dy chápeme, jak mohou tyto slu)by vypadat. 
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Pracujeme ve velk!ch t!mech, v&nich) ka)d! vnímá realitu jen 
z&toho svého pohledu.

I&proto je agilita (i&kdy) nejde o&nic nového) tak velk!m tren-
dem dne(ní doby. Reaguje toti) na n%kolik velmi podstatn!ch 
problém#.

352%/¦0�¥�����20(=(1��3µ('67$9,9267��
'201©1.<�$�1('267$7.<�9�.2081,.$&,
Virtuální sv%t, kter! m#)e mít podobu va(í nové mobilní apli-
kace nebo internetové stránky, je v%c o(emetná. M#)e b!t t%)ké 
ho popsat, proto)e jeho v!sledná podoba závisí na spoust% v%cí, 
které nelze dop"edu odhadnout. Lidsk! mozek u) sice pár tisíc 
let trénuje abstraktní my(lení, ale i&tak jsme v&n%m velice ome-
zeni. Vycházíme z&domn!nek a&subjektivních p#edstav, které pak 
máme velké problémy vysv!tlovat a&chápat. Kdy) se s&n%k!m ba-
víme, 'asto p"edpokládáme, )e nás druhá strana chápe, p"itom 
to 'asto b!vá úpln% naopak. Technologie celou v%c je(t% zhor(u-
jí. Nejen)e se 'asto bavíme o&zcela virtuálních v%cech (nov! HR 
systém, mobilní aplikace pro zákazníky, automatizace proces# 
a&podobn%), navíc je samotná forma komunikace (digitální) ne-
dokonalá a&m#)e spolupráci p%kn% zkomplikovat.

Znáte klasickou anglickou d%tskou "íkanku „Mary had 
a&little lamb“ o&malé hol'i'ce a&její ove'ce?2 A&víte, kolik v!zna-
m# m#)e mít samotn! název? Kdy) se nad tím zamyslíte, m#)e-
te si p"edstavit, jak si hol'i'ka s&ove'kou hrála, ale také ji mohla 
mít k&ob%du (vegetarián#m se omlouvám). Zále)í také, na jaké 
slovo ve v%t% dáte d#raz, zda ji doplníte dal(ím kontextem,&atd. 
Jazykov%dci spo'ítali, )e rozdíln!ch v!znam# mohou b!t desít-
ky. Pokud takto jednoduchou v%c m#)eme chápat r#zn%, kolik 
nep"esností a&nejasností pak vzniká p"i pracovní komunikaci? 
A- u) si p"e'teme zadání zaslané e-mailem nebo ve form% pre-
zentace 'i rozsáhlého dokumentu, nikdy zcela nepochopíme, 
jak p#esn! tv#rce danou v%c zam!(lel. Lidé se 'asto pohrou)í do 
úpln!ch detail# a&zapomínají na to nejd#le)it%j(í&– pro' dan! 

HOT_001 az 384_poznamky_2.indd   240 15.06.20   17:03



$ * , / 1 ª � 2 5 * $ 1 , = $ & (

(  ������

projekt vzniká. Tyto v%ci se vyjas,ují a) vzáp%tí nebo jakmile 
nastane problém. To pak s&sebou p"iná(í komplikace, zpo)d%ní 
a&nedorozum%ní na v(ech frontách.

Nedostatky v& komunikaci rostou spolu s& nar#stající kom-
plexností na(ich aktivit, ale i&s&tím, jak!m zp#sobem se spolu 
bavíme. $asto zprost"edkovan%, je(t% 'ast%ji p"es digitální ka-
nály, n%kdy bohu)el stále e-mailem. Pokud jsme schopni sd%lit 
pouze ur'itou 'ást informací, kterou druhá strana pochopí jen 
'áste'n%, jak moc si tedy reáln% rozumíme?3 Digitální sv%t je pro 
spoustu lidí neuchopiteln!, a&bavíme-li se o&nov!ch aplikacích, 
digitálních slu)bách nebo webov!ch stránkách, ka)d! z&nás si 
pod nimi p"edstavuje n%co úpln% jiného.

-DN�VH�N�WÉPWR�SUREOÆPÖP�VWDYÊ�DJLOLWD"
Jádrem agilních metod práce je zp%tná vazba. Proto se doporu-
'uje v(echny my(lenky a&nápady co nejd"íve a&co nej'ast%ji vi-
zualizovat (neboli hezky 'esky&– hodit na papír), tak aby mohlo 
dojít ke vzájemnému slad%ní a&pochopení. Na za'átku probíhá 
zp%tná vazba nad prvními prototypy, v&dal(ích fázích pak nad 
prvními verzemi digitálních projekt#. Na základ% zp%tné vazby 
a&vzájemného pochopení se pak projekt rozvíjí.

Dal(ím zp#sobem, jak agilita p"edchází zmín%n!m komuni-
ka'ním (um#m, je minimalizace popis# zadání a& psané doku-
mentace a&maximalizace vyjas,ování formou osobních diskusí 
'i workshop#. Detailní anal!zy nejsou zcela vynechány, jen se 
m%ní jejich forma a&analyzování se rozpou(tí do celého projektu.

352%/¦0�¥�����1('2.�m(0(�3µ('9ª'$7
P"edstavte si, )e vyvíjíte novou mobilní aplikaci pro své zákaz-
níky. M#)ete nekone'n% dlouho diskutovat o& jejím vzhledu 
a&funkcích, ale jak nakonec bude fungovat, je ve hv%zdách. Te-
prve a) ji za'nou lidé pou)ívat, uvidíte, zda ji dovedou ovládat, 
jaké funkce vyu)ívají nebo zda ji v#bec vyu)ívají tak, jak jste se 
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domnívali. Pokud vyrábíte automobily nebo stavíte dálnici, tyto 
problémy v%t(inou nemáte&– pracujete s&opakovan!mi procesy 
a&v%t(inou znáte cel! kontext své práce (proto)e se jedná o&fy-
zické produkty). U&digitálních inovací je to jiné&– b%hem v!voje 
zji(-ujete nové a&nové skute'nosti a&u$íte se z&reakcí u)ivatel# 
a& ze zp%tné vazby. Sna)íte-li se v(echno naplánovat dop"edu, 
vystavujete se hned n%kolikanásobnému riziku:

 ] Budete pracovat na n%'em, co zákazníci nebudou pou)í-
vat v#bec.

 ] Budete pracovat na n%'em, co budou zákazníci chtít po-
u)ívat jinak.

 ] Budete pracovat na n%'em, co budete muset brzy m%nit.

To v(e vás pak m#)e stát spoustu 'asu i&pen%z, nehled% na 
zbyte'n% vynalo)enou energii. P"esto k&tomu zcela b%)n% dochá-
zí. Jeden z&na(ich klient# více ne) rok vyvíjel nov! systém pro 
*nan'ní "ízení sv!ch developersk!ch projekt#. Zapomn%l v(ak 
na jednu podstatnou v%c&– zapojit do p"ípravy pracovníky ú'et-
ního odd%lení, kte"í m%li s&tímto systémem následn% pracovat. 
P"i uvád%ní projektu do praxe si lidé tolik st%)ovali na jeho kom-
plikovanost, )e spu(t%ní bylo odlo)eno o&n%kolik m%síc# a&*rma 
musela investovat dal(í velké 'ástky do jeho zjednodu(ení. Sys-
tém p"itom vyvíjeli chyt"í lidé s&dobr!m úmyslem. Bohu)el v(ak 
p"íli( mnoho p"edvídali a&p"íli( málo prototypovali.

-DN�VH�N�WÉPWR�SUREOÆPÖP�VWDYÊ�DJLOLWD"
Agilita minimalizuje tato rizika tím, )e se návrhy pr#b%)n% ov%-
"ují s&budoucími u)ivateli. Na za'átku se neplánuje ka)d! detail, 
ale vytvá"í se hrub! plán s&návrhem "e(ení&– pro' se danou v%cí 
zab!váme, jaké máme cíle a&jak by se projekt mohl "e(it. Detail-
n%j(í plány pak vytvá"íme pro krat(í 'asové úseky (takzvané ite-
race 'i sprinty, viz&agilní ceremonie v&kapitole Zavád%ní agility 
do t!mu, strana 264). Plány následn% up"es,ujeme a&m%níme, 
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ale stále se p"itom dr)íme celkového byznysového cíle vyty'e-
ného na za'átku.

Díky tomuto p"ístupu nejen)e zlep(íme kvalitu sv!ch v!stu-
p#, ale také minimalizujeme nutnost p"ed%lávání v%cí a& pl!t-
vání energií na zbyte'nou práci. A& té nemusí b!t málo. Podle 
zku(eností expert# na agilitu m#)e jít klidn% o& vy((í desítky 
procent zbyte'n% vynalo)eného 'asu.

352%/¦0�¥�����1(6&+231267�62867µ('©1ª�  
$�67$129(1ª�35,25,7
Drtivá v%t(ina *rem, se kter!mi jsem se b%hem své praxe setkal, 
byla "ízena direktivním zp#sobem. N%kdy více, n%kdy mén%, ale 
a- u) se jednalo o&korporaci, nebo malou soukromou spole'nost, 
slovo mana)era 'i majitele bylo v)dy vnímáno jako p"íkaz. A&to 
i&tehdy, kdy) bylo mín%no jako návrh. Sta'ilo, aby se nejvy((í na 
porad% zmínil, )e by bylo dobré ud%lat to 'i ono, a&jeho p"ání se 
hned dostalo vysoko na )eb"í'ek priorit. Na tento )eb"í'ek se 
ale derou i&jiné po)adavky od jin!ch odd%lení, problémov!ch zá-
kazník# nebo nejhlasit%j(ích 'len# va(eho t!mu. Um%ní "íkat ne 
a&mít odvahu "íkat ne je proto stále velmi nedostatkov!m zbo-
)ím. Hezky to ilustruje i&situace na sociální síti Twitter, na které 
se fanou(ek internetového obchodu Rohlik.cz ptal, kdy bude 
moct k&placení pou)ít systém Apple Pay. V&odpov%di zakladate-
le a "editele Rohlíku Tomá(e $upra je vyjád"eno v(e: „Zále)í na 
tom, koho se ptáte. Já bych to cht%l hned a&Michal Pa"ízek ((éf 
produktu Rohlik.cz) vám asi poví n%co o&prioritách.“

Ur'ení priorit a&schopnost zam%"it se na to podstatné je p"i-
tom zcela zásadním p"edpokladem va(eho úsp%chu. V&digitálním 
sv%t% existuje tolik zajímav!ch v%cí, tolik inovací, tolik p"íle)itos-
tí… Zákazník ale neocení milion funkcionalit, nebudou-li fungo-
vat ty nejd#le)it%j(í. Vá( t!m také není nafukovací, tak)e musíte 
velice dob"e zva)ovat, 'emu v%novat 'as, energii i&rozpo'et.

Problémem starého zp#sobu "ízení projekt# je obrovské 
mno)ství paralelních projekt# s&prioritou 1 (sic!), mezi nimi) 
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lidé musejí neustále „p"epínat“. Panuje tak fale(ná p"edstava, )e 
se na v(ech projektech pracuje, opak je ale pravdou. Ignorujeme 
omezené kapacity lidí a&tla'íme je k&tomu, aby práci dokon'ili 
rychleji. Proto si priority nakonec ur'ují sami pracovníci podle 
vlastního uvá)ení. N%kdo se sna)í stihnout nereálné zadání i&za 
cenu osobního vy'erpání, n%kdo zase pravideln% nedodává úko-
ly v'as a& n%kdo se na to vyka(le úpln%. V%t(ina z& projekt# ve 
skute'nosti stojí a&neustálé p"epínání mezi nimi (v'etn% komu-
nikace) bere lidem dal(í a&dal(í drahocenn! 'as.

To se t!ká i&b%)né spolupráce&– jednoduché projekty trvají 
t!dny a) m%síce jen kv#li tomu, )e jich d%láme více najednou, 
a&hlavn% proto, )e neustále na n%koho 'ekáme. Jednou 'ekáme 
na termín sch#zky, jindy zase na rozhodnutí n%koho jiného. Sa-
motná práce p"itom trvá jen zlomek celkového 'asu.

Problém s&velk!m mno)stvím priorit v(ak nevy"e(í ani agilita. 
Ta toti) "íká, )e ideální je mít jednu prioritu pro jeden dedikova-
n! t!m. Realita je ale 'asto jiná, a&tak je t"eba hledat jiné, hybrid-
ní modely. Zkuste se proto ptát u) dnes&– jaké aktivity bychom 
m%li p"estat d%lat? Co by m%lo b!t v&na(em „not to do“ seznamu? 
Osekání priorit z&deseti na t"i je v)dy prvním správn!m krokem.

-DN�VH�N�WÉPWR�SUREOÆPÖP�VWDYÊ�DJLOLWD"
Agilita je postavena na takzvan!ch cross-funk'ních t!mech 
slo)en!ch ze zástupc# r#zn!ch odd%lení a&na speci*cké komu-
nikaci uvnit" t%chto t!m#. Diskuse, vyjas,ování, rozhodování 

Práce Práce Práce

Práce Práce Práce!ekání na rozhodnutí!ekání na sch"zku

Dne!ní realita

Agilní p"ístup
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i&samotná práce probíhají n%kolikanásobn% rychleji a&efektivn%-
ji. Agilita také doporu'uje zam%"it se na jednu v%c a&tu dod%lat 
co nejd"íve. Tato jedna hotová v%c m#)e b!t daleko p"ínosn%j(í 
ne) n%kolik v%cí rozpracovan!ch.

352%/¦0�¥�����52=6$+��¥$6��1�./$'<
Pracovali jste n%kdy na projektu, u&kterého jste m%li neomezené 
zdroje, neomezen! rozsah a&)ádné termíny? P"edpokládám, )e 
nikoli. V%t(inou máme stanoven! termín dokon'ení nebo ome-
zen! rozpo'et, p"ípadn% i&rozsah projektu (funkce aplikace, ob-
sah (kolení a&podobn%). A&sna)íme se ud%lat to nejlep(í s&tím, co 
máme k&dispozici. Tato omezení se naz!vají trojúhelník kvality, 
trojúhelník #ízení projekt% nebo také )elezn! trojúhelník.

U& fyzick!ch produkt# máme v%t(inou jasn% dan! rozsah 

Tradi!ní projekty

Na hodnotu orientované

Agilní projekty

Rozsah

Náklady !as

Odhadujeme

Fixní

Plány !ízené

Rozsah

Náklady !as

a&odhadujeme náklady a& 'as pot"ebn! k&v!rob%. U&digitálních 
projekt# ale reáln! rozsah neznáme (viz& problém s& p"edvída-
telností), s&postupem 'asu se toti) 'asto roz(i"uje, navy(uje se 
rozpo'et nebo se posouvají termíny. Jen málokdy mají t!my 
p"edem nastavené priority, co v& p"ípad% problému z& daného 
trojúhelníku ob%tovat. Nejsou p"ipraveny sní)it rozsah, zv!(it 
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rozpo'et ani prodlu)ovat termíny. Namísto toho tla'í na své 
lidi, hasí po)áry a&d%lají krátkodobá "e(ení i&za cenu technické-
ho dluhu4 nebo sní)ení celkové kvality.

Pohled na kvalitu a&dal(í parametry projektu by se dal postavit 
i&trochu jinak:

 ] Co je levné a&rychlé, nem#)e b!t kvalitní.
 ] Co je levné a&kvalitní, nem#)e b!t rychlé.
 ] Co je rychlé a&kvalitní, nem#)e b!t levné.

Jakou kombinaci si vyberete u&svého dal(ího projektu?

-DN�VH�N�WÉPWR�SUREOÆPÖP�VWDYÊ�DJLOLWD"
Agilní principy a&metody staví trojúhelník kvality na hlavu, a&to 
doslova. Víme-li, )e neumíme odhadovat rozsah (virtuálních) 
projekt#, stanovíme si pevn! termín a&rozpo'et. V&závislosti na 
tom upravujeme a&ladíme rozsah projektu tak, aby spl,oval na(e 
hlavní cíle. Poté produkt spustíme, m%"íme jeho p"ínos a&zji(-u-
jeme, zda má smysl jeho rozsah navy(ovat a&jak. Jsou-li na(e p#-
vodní domn%nky liché a&p"ínos projektu je ve skute'nosti mal!, 
m#)eme jej ukon'it i&s&minimálním 'erpáním rozpo'tu.

K&v!(e uveden!m problém#m se p"idávají i&dal(í&– r#st orga-
nizace a&mno)ství proces#, odosobn%ní komunikace i&vzájemná 
ned#v%ra mezi mana)ery a&jejich pod"ízen!mi. To s&sebou p"i-
ná(í symptomy typické pro *rmy v(ech velikostí& – nefunk'ní 
digitální projekty, p"ekro'ené rozpo'ty, nedodr)ené termíny, 
p"etí)ené pracovníky i&(patnou atmosféru v&t!mech. Zapomíná 
se p"itom na to nejd#le)it%j(í&– na zdrav! selsk! rozum. Práv% 
o&n%j se toti) agilita opírá. V(echno, o&'em se dozvíte v&násle-
dujících kapitolách, se dá brát jako návrat k&základ#m manage-
mentu 'i projektového "ízení. Pokud bych m%l vést p"edm%t 
agility na univerzit%, nazval bych ho „Základy selského rozu-
mu“ nebo „Management 101“.
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Agilitu v(ak nelze brát jako v(elék, i&kdy) to tak n%kdy m#)e 
vypadat. Ur'it% se nehodí pro v(echny typy *rem ani pro v(ech-
ny typy projekt#. Existuje celá "ada 'inností, u&nich) je dobré 
zachovávat principy tradi'ního "ízení a&organizace práce. Stejn% 
tak se nejedná o&zp#sob práce vyhovující v(em lidem a&lídr#m. 
Zam%stnanc#m 'asto dává víc volnosti, ale sou'asn% od nich 
vy)aduje víc zodpov%dnosti a&v!sledky. Pro mana)ery zase zna-
mená konec mikromanagementu a&nutnost poskytnutí daleko 
v%t(í d#v%ry sv!m lidem a&t!m#m. Pro v(echny je to pak zm%na, 
na které musejí pracovat jako t!m.

9<=.28i(-7(

$JLOQÊ�KUD
3RNXG�VL�FKFHWH�QD�YODVWQÊ�NÖ{L�Y\]NRXwHW��MDNÚ�MH�UR]GÊO�PH]L�WUD-
GLÅQÊP�D�DJLOQÊP�]SÖVREHP�YHGHQÊ�SURMHNWX��GRSRUXÅXML�Y¾P�DE-
VROYRYDW�MHGQX�]�ÕDG\�DJLOQÊFK�KHU�ÅL�VLPXODFÊ��1D�UR]GÊO�RG�WUDGLÅ-
QÊKR�wNROHQÊ�GRVWDQRX�YDwH� WÚP\�NRQNUÆWQÊ�SURMHNWRYÆ�]DG¾QÊ��
V�QÊP{�VH�PXVÊ�SRSDVRYDW�t�PÖ{H�VH�MHGQDW�R�YÚVWXS�QD�0RXQW�
(YHUHVW�QHER�Y\WYRÕHQÊ�QDYLJDÅQÊKR�V\VWÆPX�Y�PX]HX��1HMGÕÊYH�
VH�SUDFXMH�NODVLFNÚP�]SÖVREHP��SUREOÆP�VH�DQDO\]XMH��SDN�VH�
QDYUKXMH�ÕHwHQÊ��9�GUXKÆ�Å¾VWL�VH�SDN�]NRXwÊ�DJLOQÊ�SÕÊVWXS�t�NU¾W-
NÆ�VSULQW\��ÅDVW¾�]SÉWQ¾�YD]ED�RG�]¾ND]QÊND�� U\FKOHMwÊ� LWHUDFH��
/LGÆ�SDN�QD�YODVWQÊ�RÅL�YLGÊ�� MDN�PÖ{H�EÚW�DJLOQÊ�SÕÊVWXS�HIHNWLY-
QÉMwÊ�D�MDN�Q¾P�GRN¾{H�SRPRFL�Y�ND{GRGHQQÊFK�VLWXDFÊFK��NWHUÆ�
Y�SU¾FL�]D{ÊY¾PH�
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d3RNXG�FKFHPH�Y\YÊMHW�VNYÉOÆ�SURGXNW\��SRWÕHEXMHPH�VNYÉOÆ�
OLGL��3RNXG�FKFHPH�SÕLO¾NDW�D�XGU{HW�VNYÉOÆ�OLGL��SRWÕHEXMHPH�

VNYÉOÆ�SULQFLS\�q

t-,0�+,*+60,7+

Chceme-li pochopit, co vlastn% agilita v& pojetí moderního 
managementu znamená, musíme se vrátit zp%t do minulosti, 
konkrétn% do posledních dvou dekád 20. století. V&té dob% u) 
digitalizace za'ala prostupovat do v(ech odv%tví lidské 'innos-
ti. Sou'asn% se v(ak objevovaly i& první problémy související 
s& rozvojem tehdej(ích technologií. /e(ení takov!ch problém# 
zabralo i&n%kolik let, b%hem nich) se zm%nilo mnoho v%cí&– od 
samotn!ch zákaznick!ch pot"eb a) po dostupné technologie. 
P"i v!voji digitálních projekt# se pou)ívaly metody, které vy-
cházely z&tehdej(ích znalostí projektového "ízení a&inspirovaly 
se klasickou v!robou, kde se uplat,oval logick! a&postupn! pro-
ces (takzvan! „waterfall“ neboli vodopád):

1. Anal!za po)adavk# na projekt a stanovení rozsahu práce.
2. Návrh na základ% stanoven!ch po)adavk#.
3. V!voj a implementace produktu.
4. Testování a odstra,ování chyb.
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5. Uvedení produktu do provozu 'i na trh.
6. Údr"ba a rozvoj produktu.

U& projekt# ve strojírenství 'i stavebnictví zalo)en!ch na 
opakovatelnosti a&kontrole procesu dává „vodopádov!“ p"ístup 
perfektní smysl. $ím více standardizovan! a&kontrolovan! pro-
ces je, tím lep(í je jeho predikce a&teoreticky i&kvalita. Jak jsme 
si ale ukázali, u&digitálních projekt# tomu tak není. I&p"esto se 
„vodopádov!“ p"ístup stal základem pro v!voj softwaru na ce-
lém sv%t%. V&odborn!ch kruzích byl obhajován názory, )e 'ím 
více 'asu trávíte anal!zou problému a& plánováním, tím mén% 
'asu v%nujete samotnému programování. To v(ak p"isp%lo pou-
ze k&tomu, )e namísto samotného v!voje nar#stalo mno)ství 
proces# a&spí(e ne) na dodávku funk'ního softwaru se kladl d#-
raz na anal!zy, plány a&dokumentaci.

1ÉFR�VH�PXVÊ�]PÉQLW
S&rozvojem technologií a&rostoucích po)adavk# na r#zné ap-
likace a&systémy p"estal tento p"ístup dávat smysl. Byznys je 
vrtkav! a&pot"ebuje zm%nu, 'asto velmi rychlou. Na za'átku 
devadesát!ch let se proto za'aly objevovat nové metody v!vo-
je softwaru, a&vznikalo podhoubí pro rozvoj agility. Samotné 
„hnutí“ se za'alo formovat o&deset let pozd%ji. Tehdy se dala 
dohromady skupina v!vojá"#, která se cht%la pou'it z&nedo-
statk# tradi'ních metod v!voje a& vylep(it je.1 Tato skupina 
formulovala dva základní kroky vedoucí k& urychlení celého 
procesu:

1. Zkrácení doby, kdy mohou u)ivatelé vyu)ívat první 
hodnotné funkce aplikací a&tím zjistit, zda je aplikace po-
u)itelná a&bude mít na trhu (anci na úsp%ch.

2. Rychlé získávání zp%tné vazby od u)ivatel# a&dal(í zlep(o-
vání aplikací na základ% této zp%tné vazby.
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Tato iniciativa byla kritick!m milníkem v& historii agilního 
p"ístupu, proto)e de*novala charakteristické znaky agility: 
rychlost vstupu na trh, zp%tná vazba a&neustálé zlep(ování.

Po!adavky Návrh Nasazení

Zp
"t

ná
 va

zb
a

V#voj

Po!adavky Návrh Nasazení

Zp
"t

ná
 va

zb
a

V#voj

Rok poté se stejná skupinka v!vojá"# setkala znovu, aby vy-
tvo"ila takzvan! „Manifest pro rozvoj agilního softwaru“ (agilní 
manifest),2 'ím) stanovili základní principy celého hnutí a&zá-
kladní stavební kameny ka)dé agilní organizace.

$JLOQÊ�PDQLIHVW
Agilní manifest obsahuje 'ty"i hlavní hodnoty a&principy, kter!-
mi by se agilní organizace m%ly "ídit:

1. Jednotlivci a#interakce p"ed procesy a&nástroji.
2. Fungující software p"ed vy'erpávající dokumentací.
3. Spolupráce se zákazníkem p"ed vyjednáváním o&smlouv%.
4. Reagování na zm$ny p"ed dodr)ováním plánu.

Tyto hodnoty jsou v&manifestu dále dopln%ny klí'ovou v%tou, 
která dodává kontext jejich aplikaci: na v%ci zmín%né v& pravé 
'ásti se samoz"ejm% nesmí zapomínat, ale v%t(í hodnotu vidí-
me ve v%cech napsan!ch vlevo. Procesy, nástroje, dokumentace, 
smlouvy nebo dodr)ování plánu jsou d#le)ité, ale je(t% d#le)i-
t%j(í jsou jednotlivci, funk'ní projekty a&spolupráce se zákazní-
kem. To dává smysl nejen p"i v!voji softwaru, ale také p"i "ízení 
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organizace. Zkuste si tedy namísto „software“ dosadit „produkt“ 
a&uva)ovat o&t%chto principech v&kontextu své *rmy:

 ] Osobní komunikace je lep(í ne) písemná dokumentace 
a&neustálé vym%,ování e-mail#. Nechceme tím "íct, )e by 
se m%lo organizovat víc a&víc sch#zek, ale spí( zavést struk-
turované efektivní jednání (t"eba i&ve form% videohovor#). 
D#v%ra ve schopnost a&úsudek ka)dého 'lena t!mu je da-
leko d#le)it%j(í ne) nem%nné procesy nerespektující r#z-
nost situací, do nich) se v& práci dostáváme. To platí o& to 
víc, pokud se jako *rma skute'n% orientujete na zákazníka. 
Ka)d! z&nás má ur'it% n%jakou nemilou zku(enost s&*rmou, 
která se odvolávala na procesy, namísto aby pomohla. Sta'í 
si vzpomenout na situaci, kdy jste museli volat na zákaznic-
kou podporu n%jaké velké *rmy a&"e(it s&ní n%jak! problém.

 ] Tvorba dokumentace by m%la b!t omezena pouze na do-
kumenty, které jsou skute'n% pot"ebné a&které budou lidé 
reáln% vyu)ívat. Typick!m p"íkladem je návod, kter! zá-
kazník pot"ebuje k&ovládání n%jaké aplikace. Tou nejlep(í 
dokumentací je kvalitn% zpracované u)ivatelské rozhraní 
a&design (tak aby u)ivatel nápov%du v#bec nepot"eboval), 
nápov%da p"ímo v&samotné aplikaci nebo kvalitn% napsa-
n! kód (pro v!vojá"e).

 ] Zákazník je vnímán jako sou'ást t!mu a& vá( partner. 
Nemusí rozum%t technick!m detail#m, ale abyste docílili 
co nejlep(ího v!sledku, je zapot"ebí s&ním daleko 'ast%ji 
komunikovat. Spolupracovat s&ním. Tento princip vy)adu-
je velkou míru d#v%ry mezi v(emi subjekty, které se na 
projektech podílejí. Objednáváte-li dodávku slu)eb u&své-
ho IT dodavatele, chcete mít p"edem jasn% stanoveno co 
nejvíce detail#, v'etn% jejich zahrnutí do smlouvy. V%t-
(inou ale nevíte, co v(echno se bude muset v&rámci pro-
jektu "e(it a&jak bude vypadat *nální verze. Proto je ona 
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d#v%ra naprosto klí'ová. Sice chvíli trvá, ne) se vybuduje, 
ale práv% transparentnost, 'astá vzájemná spolupráce, 
vyjas,ování a& pr#b%)né dodávky& – tedy jádro agility& – 
jsou jejími stavebními kameny, které posouvají v!sledky 
spolupráce na úpln% novou úrove,.

 ] Zm$ny a& p"ipravenost na n% jsou samotnou podstatou 
agility. Primárn% plynou z&pr#b%)ného zji(-ování zákaz-
níkov!ch pot"eb a&toho, co v&daném projektu (ne)funguje. 
P"icházejí z&r#zn!ch sm%r#&– ze zp%tné vazby od zákaz-
níka, souvisejí s&v!vojem technologií, ale t"eba i&s&novou 
legislativou. Mohou ovlivnit p#vodní plán, ale pokud ve 
v!sledku zv!(í kvalitu *nálního produktu, berou se jako 
vítaná sou'ást ka)dého projektu.

Tyto principy nemusíme omezovat pouze na sv%t in-
forma'ních technologií. Dají se chápat jako ústava, ke 
které se m#)ete vracet b%hem *remních diskusí&– kdykoli 
budete zavád%t nov! proces, "e(it stí)nost svého zákazní-
ka nebo se dohadovat o&spolupráci s&nov!m dodavatelem. 
Tak jako v&legislativ% nejde ani tak o&konkrétní slova, jako 
spí( o&takzvaného „ducha ústavy“. I&díky tomu je v(ak po-
chopení agility tak t%)ké, proto)e ka)d! si pod dan!mi 
hodnotami p"edstavuje n%co jiného, mnohdy i&protich#d-
ného. Inovátor v&marketingu si pod nimi p"edstaví n%co 
zcela jiného ne) *nan'ní kontrolor. Proto se agilní mani-
fest za'al roz(i"ovat a&postupn% nab!val konkrétn%j(ích 
rozm%r#, a&to ve form% dvanácti princip#.

���35,1&,3¶�$*,/1ª+2�3µª67838

1. Na%í nejvy%%í prioritou je vyhov$t zákazníkovi &asn!m 
a#pr'b$"n!m dodáváním hodnotného softwaru ((e%ení).
Hodnota dodaná zákazníkovi je zcela klí'ová. A& tím, )e tuto 
hodnotu dostane d"íve (nebo ji bude dostávat pr#b%)n%), se 
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zvy(uje jeho spokojenost. Nám pak tento p"ístup umo),uje 
sbírat 'ast%j(í zp%tnou vazbu, a&tím v!sledné "e(ení dále vylep-
(ovat. Touto hodnotou p"itom myslíme jakoukoli funkci nebo 
vlastnost, která "e(í n%jak! zákazník#v problém.

2. Vítáme zm$ny v# po"adavcích, a# to i# v# pozd$j%ích fázích 
v!voje. Agilní procesy podporují zm$ny vedoucí ke zv!%ení 
konkurenceschopnosti zákazníka.
K& hodnot% pro zákazníka se vrací i& druh! princip, t!kající se 
zm%n. Pro tento princip je naprosto klí'ové ov%"ování na(ich 
domn%nek a&u'ení se ze zp%tné vazby. Kolikrát jsem p"i konzul-
ta'ních projektech vid%l otrávené tvá"e podnikatel# zamilova-
n!ch do sv!ch nápad# nebo programátor#, kte"í se nad po)a-
davky klient# nelichotiv% pozastavují s&tím, )e „hloupí klienti 
nev%dí, co cht%jí“. Ano, n%kdy to opravdu nev%dí a&je zapot"ebí 
to zjistit. A&to platí nejen u&digitálních projekt#. Tento princip 
pro m% osobn% vyjad"uje mentální nastavení, kdy se t%(íte, )e 
dostanete zp%tnou vazbu a&budete se z&ní moci n%co nau'it.

3. Dodáváme fungující software v#intervalech t!dn' a" m$sí-
c', s#preferencí krat%í periody.
Kdo z&nás chce 'ekat m%síce nebo roky, a) dostane aplikaci, kte-
rou pro n%j n%kdo vyvíjí? $ím víc se v!voj prodlu)uje, tím víc se 
mohou zm%nit v%ci, které se na(eho projektu t!kají, a&k&tomu 
se je(t% oddaluje doba, kdy m#)eme za'ít na(e "e(ení zkou(et 
v&praxi. D#le)ité je také slovo fungující. Krat(í perioda nezname-
ná, )e toto "e(ení dostaneme nefunk'ní nebo s&chybami. Dosta-
neme pouze jeho „osekanou“ verzi. Takovou, která ji) obsahuje 
jednu z&d#le)it!ch funkcí p"iná(ejících zákazníkovi hodnotu, to 
v(e v&o'ekávané kvalit% a&vzhledu.

P"edstavte si t"eba telefonního operátora, kter! vyvíjí aplikaci 
pro své zákazníky. A' je v&plánu, )e bude mít spoustu u)ite'n!ch 
funkcí, na za'átku m#)eme mít pouze funkci sledování aktuáln% 
provolan!ch minut a&sta)en!ch dat. Dal(í verze pak m#)e obsa-
hovat mo)nost objednávky nov!ch slu)eb a&podobn%.
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4. Lidé z#byznysu a#v!voje musejí spolupracovat denn$ po#ce-
lou#dobu projektu.
Tento princip "e(í nutnost vzájemné komunikace, nedokona-
lost psané komunikace a& 'asto neefektivní v!m%nu informací 
mezi spolupracujícími t!my. Lidé sdílející jedno pracovní pro-
st"edí (a- u) ve form% reálné kancelá"e, nebo virtuálního pro-
storu) jsou si k&dispozici na pr#b%)né diskuse i&rychlé rozhodo-
vání. Díky tomu je komunikace i&rozhodování daleko rychlej(í 
a&efektivn%j(í.

5. Budujeme projekty kolem motivovan!ch jednotlivc'. Vy-
tvá(íme jim prost(edí, podporujeme jejich pot(eby a#d'v$(u-
jeme jim, "e odvedou dobrou práci.
Agilní ekosystém se neopírá o&mikromanagement a&p"ísné "íze-
ní jedinc# a&t!m#, ale naopak o&budování takového prost"edí, 
které lidem a&t!m#m umo)ní samostatn% pracovat a&rozhodo-
vat. Jedinec má daleko v%t(í roli a&s&tím i&zodpov%dnost za svou 
práci. M#)e (a&m%l by) daleko víc rozhodovat, proto)e je nejblí) 
zákazníkovi a&o&projektu má nejv%t(í p"ehled. To má pak dopad 
nejen na kvalitu *nálního produktu, ale také na rychlost reali-
zace ka)dého projektu. Kolikrát jste museli 'ekat na rozhodnutí 
nad"ízeného nebo nad"ízeného nad"ízeného? Kolikrát jste mu-
seli slo)it% obhajovat své návrhy, místo abyste v%novali energii 
samotnému projektu?

6. Nejú&inn$j%ím a# nejefektn$j%ím zp'sobem sd$lování in-
formací v!vojovému t!mu z# vn$j%ku i# uvnit( n$j je osobní 
konverzace.
I&tento princip se t!ká komunikace. Lidé si 'asto neud%lají 'as 
na intenzivní celodenní workshop, ale o to víc 'asu tráví vyjas-
,ováním a&ha(ením problém# plynoucích ze vzájemného nepo-
chopení. Takzvané komunika'ní (umy nar#stají s&prodlu)ová-
ním komunika'ního "et%zce, p"eposíláním informací bez dal-
(ího kontextu nebo vyu)íváním odborn!ch termín# 'i zkratek, 
které jsou pro 'ást lidí ve *rm% zcela nesrozumitelné. Zvlá(t% 
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nová'k#m a& slu)ebn% mlad(ím koleg#m musíte n%které ustá-
lené pojmy vysv%tlit nebo je rad%ji nepou)ívat. Velmi p%kn% to 
vyjád"il Elon Musk v&jednom ze sv!ch e-mail# sm%rovan!ch za-
m%stnanc#m SpaceX:

„Ve SpaceX existuje plí)ivá tendence vyu)ívat vymy(lené 
zkratky. Nadm%rné pou)ívání t%chto zkratek p"edstavuje v!-
znamnou p"eká)ku v& komunikaci a& udr)ování dobré komuni-
kace je p"i na(em r#stu nesmírn% d#le)ité. Objeví-li se tu a&tam 
pár zkratek, tak to ni'emu nevadí, kdy) si ale n%jakou vymyslí 
ka)d! z& tisícovky lidí, 'asem vznikne obrovsk! slovník, kter! 
budeme muset poskytovat nová'k#m. Nikdo není schopn! si 
v(echny tyhle zkratky pamatovat, a&proto)e lidé necht%jí vypa-
dat na sch#zkách hloup%, rad%ji nic ne"íkají. To je pro nové za-
m%stnance obzvlá(- náro'né.“

7. Hlavním m$(ítkem pokroku je fungující software ((e%ení).
Není d#le)ité, kolik hodin jste projektu v%novali, kolik anal!z 
jste vytvo"ili a&kolik hrnk# kávy jste p"i tom vypili. Není d#-
le)ité ani to, zda jste s&produktem vyhráli startupovou sout%) 
nebo zazá"ili na pódiu známé konference. Jediné, na 'em zá-
le)í, je fungující produkt. Takov! produkt, kter! p"iná(í zá-
kazník#m hodnotu a&oni jsou ochotní za n%j platit. Od toho 
se pak odvíjejí dal(í metriky (m%"itelné údaje). Mnohé orga-
nizace to stále nechápou a&investují obrovské peníze do mar-
ketingu a&obchodu, namísto aby se sna)ily co nejvíce vyladit 
sv#j produkt.

8. Agilní procesy podporují udr"iteln! rozvoj. Sponzo(i, v!-
vojá(i i#u"ivatelé by m$li b!t schopni udr"ovat stálé tempo.
$ty"icet hodin t!dn%. Jedna z& klí'ov!ch hodnot Extrémního 
programování. Doká)ete si to p"edstavit? Kdy naposledy jste 
d%lali práv% on%ch 'ty"icet hodin t!dn%, které pravd%podobn% 
máte ve smlouv%? $asto se jede spí(e v& dynamickém tempu: 
p"ibrzdit–zrychlit. Kdy) se blí)í termín, v(ichni pracují od rána 
do ve'era, n%kdy i&o&víkendech. Odpracované hodiny p"ekra'ují 
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rámec v(ech zákonn!ch i&etick!ch limit#, nervozita stoupá, do-
kud nenastane den D. $ekáte, )e si pak t!my trochu odpo'inou, 
ale p"ijdou dal(í nové projekty a&dal(í v!zvy, proto)e se zkrátka 
po#ád n!co nestíhá.

Kdy) jsem se na st"ední (kole ú'astnil plaveck!ch závod#, je-
den z&m!ch trenér# "íkával: „Do p#lky plav naplno a&pak je(t% p"i-
dej.“ Jen)e to platilo pro krátk! závod, nikoli pro léta trvající stav 
permanentního vyp%tí. Korporace od lidí 'asto vy)adují stopro-
centní v!kon, kter!m 'asto záplatujeme nevhodn% "ízené projek-
ty postavené na nereáln!ch odhadech. Agilita jde proti tomuto 
trendu a&sna)í se o&to, aby t!my a&organizace fungovaly s&vidinou 
dlouhodobé udr)itelnosti. Namísto toho, abyste se dívali jen na 
dal(í kvartál nebo ro'ní v!sledky, p"em!(líte s&ohledem na to, jak 
bude vá( t!m fungovat v&dlouhodobém horizontu.

9. Agilitu zvy%uje neustálá pozornost v$novaná technické 
v!jime&nosti a#dobrému designu.
Pat"íte-li mezi 'leny managementu, p"e't%te si tento princip 
n%kolikrát. Pokud ne, dejte ho p"e'íst svému vedení. Nebo ho 
nechte hezky zarámovat a&vyv%ste do v(ech zasedacích místnos-
tí. Práv% investice do technologií, kvalitní architektury, techno-
logick!ch kompetencí a&kvalitního designu je základním p"ed-
pokladem úsp%chu v(ech digitálních produkt#. Finance p"itom 
nemusejí b!t rozhodující. Je zajímavé sledovat n%které *rmy 
s&obrovsk!mi získy, které nejsou schopny ud%lat hezkou, funk'-
ní aplikaci, zatímco startupové t!my s&daleko men(ími rozpo'ty 
vytvá"ejí skv%lé produkty, které jejich u)ivatelé zbo),ují.

Druhou 'ástí tohoto principu je také 'asto vznikající technic-
k! dluh, kter! komplikuje a&zpomaluje dal(í v!voj. Tento dluh 
s&sebou p"iná(í riziko budoucích technick!ch problém# i&stále 
náro'n%j(í udr)ování projekt#. P"itom práv% prevence tech-
nického dluhu a& jeho pr#b%)né "e(ení v& rámci ka)dodenních 
'inností umo),uje v!vojov!m t!m#m, aby si zachovaly agilní 
p"ístup i&v&dlouhodobém horizontu a&nemusely slevovat na kva-
lit% produkt#. N%které tradi'ní organizace se ve sv!ch agilních 
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iniciativách inspirují *rmami jako Spotify nebo Google. Ne"e-
(í p"itom jednu zásadní v%c&– tyto *rmy jsou technologick!mi 
*rmami, postaven!mi na in)en!rské kultu"e a&s&daleko v%t(ím 
pom%rem mezi po'tem v!vojá"# a&ostatními funkcemi byznysu. 
Mluví-li vedení *rmy 'asto o&tom, )e v&budoucnu budete i&vy 
technologickou *rmou, zeptejte se, jak se to projevuje na va(ich 
investicích do technologií.

Mnohé *rmy si neuv%domují, )e v&digitálním sv%t% je jejich 
konkurence jen o& kousek vedle, a& to i& u& produkt#, u& nich) to 
bylo d"íve nemyslitelné. Pokud si dnes mohou zákazníci otev"ít 
nov! bankovní ú'et p"ímo v&mobilní aplikaci, úsp%(né budou ty 
banky, které nebudou (patn!m designem a&technick!m prove-
dením odhán%t své klienty p"ímo do aplikací sv!ch konkurent#.

10. Jednoduchost#– um$ní maximalizovat mno"ství nevyko-
nané práce#– je klí&ová.
Tento princip je jedním z&m!ch nejoblíben%j(ích. U) samotn! 
obrat&– um%ní maximalizovat mno)ství nevykonané práce&– ob-
sahuje i&p"es svou zdánlivou komplikovanost neuv%"iteln% silné 
sd%lení: zam%"te se jen na to d#le)ité, na "e(ení klí'ov!ch po-
t"eb a&nepl!tvejte 'asem na "e(ení neov%"en!ch funkcí a&po)a-
davk#. P"ed'í tak v(echny ostatní pou'ky t!kající se time mana-
gementu a&t!mové efektivity.

Kdy) vytvá"íte nov! digitální produkt, je velmi pravd%po-
dobné, )e jeho funkcionalita bude postupn% nar#stat. Krom% 
n%kolika zásadních funkcí reagujících na klí'ové pot"eby zákaz-
ník# budou ve va(ich zaseda'kách vznikat dal(í „skv%lé“ nápady, 
které v(ak budou vá( produkt komplikovat a&prodra)ovat jeho 
údr)bu i&rozvoj. Opravdu tyto funkce odpovídají na d#le)ité zá-
kazníkovy pot"eby? Máte to ov%"eno, nebo se jedná jen o&zbo)né 
p"ání, které bude podle va(eho mín%ní zákazník „ur'it% chtít“?

To nejd#le)it%j(í, na co by se m%ly v(echny organizace za-
m%"it, jsou klí'ové pot"eby u)ivatel#. Práv% ty jsou hlavním d#-
vodem existence produktu, p"iná(ejí hodnotu, generují zisk nebo 
zlep(ují zákaznickou spokojenost. Z"ídka pou)ívané funkce jsou 
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Nikdy
nepou!ité

funkce

Z"ídka
pou!ité
funkce

Klí!ové
funkce

Vyu"ívání digitálních produkt#

#e$í klí%ové pot"eby
Jsou d&vodem, pro% projekt existuje
P"iná$ejí hodnotu
Generují pozitivní zp'tnou vazbu

Zat'!ují IT t(my
Zvy$ují komplexitu
Pl(tvají zdroji
Zvy$ují frustraci

d#le)ité jen pro vybranou 'ást zákazník# nebo i&pro v%t(í 'ást, 
která je ale vyu)ívá jen n%kdy. Pak jsou tu funkce, které nepou-
)ívá skoro nikdo, nebo jen tak málo lidí, )e jejich p"ítomnost ve 
va(em produktu je absolutn% neopodstatn%ná. Práv% ty v(ak za-
t%)ují va(e kapacity, komplikují produkt a zt%)ují jeho následnou 
údr)bu.

V!ci na úvodní stránce
Fotografie kampusu
Absolventi v médiích

Propagace akcí
Poslání !koly

PR "lánky
Dopis rektora

Virtuální prohlídka

V!ci, které lidé hledají
Telefonní "ísla
Adresy fakult

Seznam fakult
Seznam obor#

Pou$itelná mapa kampusu
Informace o parkování

E-mail na profesory

Oficiální
název "koly

Webové stránky typické vysoké "koly
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Tento princip byste m%li uplat,ovat v(ude, nejen u v%t(ích 
inova'ních projekt#. Pro v%t(í názornost se m#)eme podívat 
i& na tak základní v%c, jako jsou internetové stránky. Kolikrát 
jste narazili na webové stránky nabízející spoustu informací, 
jen ne ty, které jste opravdu pot"ebovali? Firmy se v tomto ohle-
du lep(í, ve ve"ejné správ% 'i (kolství v(ak najdeme podobn!ch 
p"íklad# spoustu.

Paretovo pravidlo, které "íká, )e 80 procent d#sledk# vzniká 
z&20 procent p"í'in, se tak dá dokonale uplatnit i&v&tomto p"í-
pad%. Zkuste nad tím zap"em!(let, a- u) pracujete v&jakémkoli 
odd%lení. Jaké jsou hlavní aktivity, které vám p"iná(ejí hodnotu 
a& p"ínos celé organizaci? Které ostatní osekat, automatizovat 
nebo v#bec ne"e(it?

11. Nejlep%í architektury, po"adavky a#návrhy vzejdou z#t!m', 
které se (ídí samy.
Jak u) bylo uvedeno v!(e, klí'ovou roli v&agilní organizaci tvo-
"í jednotlivci a&malé t!my, slo)ené z&aktivních, motivovan!ch 
a& kompetentních lidí. T%mto t!m#m nemusíte "íkat, co mají 
d%lat, proto)e jsou blízko zákazníkovi a& znají jeho pot"eby. 
Tyto t!my p"ebírají odpov%dnost za doru'ení hodnoty, proto)e 
na to mají pravomoce od svého vedení. Proto si samy hledají 
cestu, jak projekty úsp%(n% dokon'it a&jak odstra,ovat p"eká)-
ky, které jim vejdou do cesty. Mana)e"i zasahují pouze v&p"ípa-
d%, )e se objeví n%jaké varovné signály nebo se situace vymkne 
kontrole. 

Kompetence a&rozhodování je velkou otázkou mana)erského 
p"ístupu. Jak to funguje ve va(í organizaci? Rozhodují mana)e"i 
o ka)dém detailu, nebo vytvá"ejí prost"edí, v n%m) mohou jejich 
pod"ízení rozhodovat sami? Je-li va(e organizace nastavená spí-
(e direktivn%, nelze o'ekávat, )e se lidé naladí na nov! zp#sob 
práce p"íli( rychle. Pokud jsou zvyklí chodit s&ka)d!m rozhodnu-
tím za sv!m nad"ízen!m, bude jim p"echod k&v%t(í odpov%dnosti 
n%jakou dobu trvat. Na(t%stí brzy zjistí, )e v%t(ina rozhodnutí 
není nevratn!ch a&)e spoustu z&nich lze zm%nit 'i zcela oto'it.
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Jen si p"edstavte, kolik práce by bylo mo)né ud%lat, kdyby 
se lidé ve *rmách mohli více rozhodovat a&neinvestovali tolik 
energie do prosazování sv!ch rozhodnutí u&n%koho jiného.

12. T!m se pravideln$ zam!%lí nad tím, jak by mohl b!t 
efektivn$j%í, a#následn$ koriguje a#p(izp'sobuje své chování 
a#zvyklosti.
Retrospektiva 'i debrief je jednou z& neju)ite'n%j(ích technik, 
kterou m#)e ka)d! z&nás okam&it! uplatnit ve své práci. Ka)d! 
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3RNXG�MH�YHONÚ�WODN�QD�GRUXÅRY¾QÊ�QR-
YÚFK�IXQNFÊ��PRKRX�VH�WÚP\�GRVW¾YDW�GR�
WHFKQLFNÆKR�GOXKX��FR{�PÖ{H�GORXKRGR-
EÉ�]YÚwLW�REMHP�QHSO¾QRYDQÆ�SU¾FH�

=LVN¾Y¾WH�WÆPÉÕ�RNDP{LWRX�]SÉWQRX�
YD]EX�D�ÅOHQRYÆ�WÚPX�L�GÊN\�WRPX�YLGÊ�
YÚVOHGN\�VYÆ�SU¾FH�

9DwH�WÚP\�VH�PRKRX�Y\KÚEDW�NRPSOH[-
QÉMwÊP�IXQNFÊP��NWHUÆ�VH�QHYHMGRX�GR�
PHQwÊFK�SUDFRYQÊFK�F\NOÖ��VSULQWÖ��

7U¾YÊWH�PÆQÉ�ÅDVX�QHHIHNWLYQÊ�NRPXQL-
NDFÊ�

3RWÕHEXMHWH�GORXKRGRERX�YL]L�SURGXN-
WX�D�WX�QHXVW¾OH�D�DNWLYQÉ�SÕHG¾YDW�
RVWDWQÊP�

/LGÆ�Y�WÚPX�PDMÊ�YÊFH�LQIRUPDFÊ�R�]¾ND]-
QÊNRYL�D�MHKR�SRWÕHE¾FK�

–
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t!m by se m%l v&pravideln!ch intervalech zam!(let nad tím, jak 
zv!(it svou efektivitu, jak vy"e(it problémy, s&nimi) se pot!ká, 
a&jak vyladit své fungování. Tradi'ní projektov! a&mana)ersk! 
p"ístup tuto techniku 'áste'n% aplikuje, ale vy)aduje ji a) po 
skon'ení projektu, kdy u) v%t(inou nelze nic m%nit. Síla retro-
spektivy v kontextu agility spo'ívá v&pr#b%)nosti: retrospekti-
vu d%láme pravideln% v&pr#b%hu celého projektu, proto)e jedin% 
tak doká)eme v%ci m%nit. Jejím cílem není post%)ovat si a&za-
nadávat na to, co nefunguje, ale zm%nit (patn% fungující v%ci 'i 
procesy, aby se zlep(ilo fungování t!mu i&celého projektu.

Tento princip je krásn% propojen i&s&dal(ími oblastmi v&této 
knize. Práv% díky retrospektiv% m#)ete rozpoznat aktivity, kte-
ré si zaslou)í b!t digitalizovány 'i pln% automatizovány. M#)e-
te zjistit, kde se nacházejí problémy ve va(í digitální spolupráci 
a&jak vyu)ít technologie k&jejímu vylep(ení.

Jak se v&knize do'tete dále, i&k&samotnému zavád%ní agility 
je vhodné p"istupovat iterativn% a&po fázích a&vyu)ívat p"itom 
agilní techniky v'etn% retrospektivy. V&p"ípad% agilního "ízení 
stejn% jako u& jin!ch mana)ersk!ch technik toti) existuje "ada 
zp#sob#, jak je provád%t. Není jedna konkrétní cesta, jeden ná-
vod, kter! by vyhovoval v(em organizacím a&t!m#m. Práv% re-
trospektiva v&kombinaci se zkou(ením dal(ích agilních metod 
a&technik (neboli experimentováním) vás m#)e dovést k&modelu, 
kter! u&vás bude nejlépe fungovat.

Pokud byl Agilní manifest ústavou agility va(í organizace, 
pak lze 12 princip# brát jako st%)ejní zákony, které by m%ly ve 
*rm% platit. M#)ete si je vytisknout a&rozv%sit ve sv!ch zase-
dacích místnostech a&pravideln% probírat se sv!m t!mem, kdy 
do(lo k&jejich poru(ení nebo naopak v&jak!ch situacích vám po-
mohly lépe se rozhodnout. Do té doby, ne) se stanou naprosto 
p"irozenou sou'ástí va(eho fungování nebo je(t% lépe va(eho 
my(lení, není )ádná aktivita na jejich propagaci zbyte'ná.

Agilita je slo)it%j(í na pochopení, proto)e nejde jen o&kon-
krétní mana)erskou techniku, ale o&to, aby lidé agiln% mysleli 
nebo je(t% lépe&– agiln% )ili.
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Firmy, které se rozhodnou do zavedení agilního p"ístupu in-
vestovat, se musejí p"ipravit na to, )e nep#jde o&procházku po 
umetené cest%. Zárove, nelze "íci, )e je agilita vhodná úpln% 
pro v(echny typy *rem a&pro v(echny projekty. Agilní p"ístup 
funguje nejlépe, pokud:

 ] pracujete na nov!ch digitálních projektech 'i inovacích,
 ] nevíte, zda je vá( produkt na trhu opravdu pot"eba,
 ] chcete vymyslet takov! digitální produkt, kter! budou 

lidé opravdu pou)ívat,
 ] neumíte, nebo naopak chcete lépe zjistit pot"eby klient#,
 ] m#)ete postupn% vylep(ovat sv#j produkt nebo jej pr#-

b%)n% m%nit,
 ] chcete bojovat s&*remní byrokracií komplikující rozhodo-

vání a&spolupráci,
 ] chcete b!t se sv!mi digitálními projekty na trhu d"íve ne) 

konkurence.

0ÚW\�D�QHSUDYG\�VSRMHQÆ�V�DJLOLWRX

$JLOLWD�XGHÕLOD�GR�PQRKD��QHMHQ��ÅHVNÚFK�ĞUHP�MDNR�EOHVN�]�ÅLVWÆ-
KR�QHEH��.RQ]XOWDÅQÊ�ĞUP\�ML�RUGLQXMÊ�MDNR�OÆN�QD�YwHFKQ\�QHGXK\�
VSRMHQÆ�V�GLJLWDOL]DFÊ��PÆGLD�ML�SURSDJXMÊ��SURWR{H�MGH�R�QÉFR�QRYÆ-
KR��7R�V�VHERX�QHVH�VSRXVWX�QHSRFKRSHQÊ��QHSUDYG�D�PÚWÖ��NWHUÆ�
MVRX�NUPHQ\�]H�YwHFK�VWUDQ��3RMÌPH�MH�WHG\�XYÆVW�QD�SUDYRX�PÊUX�

%XGHPH�Y\YÊMHW�QRYÆ�SURGXNW\�U\FKOHML��VWHMQÉ�YHONÆ�
D�VH�VWHMQÚPL�]GURML�
1LNROL��1HMGÕÊYH�EXGHWH�PXVHW�ÕÊFW��FR�MH�VNXWHÅQÉ�GÖOH{LWÆ�D�MDNÆ�
MVRX�RSUDYGRYÆ�SULRULW\��3DN�EXGHWH�GRG¾YDW�SUYQÊ�YHU]H�SURMHNWÖ�
QHER�SURMHNW\�V�PHQwÊP�UR]VDKHP�

1HSO¾QXMH�VH�
1LNROL�� 3O¾QRY¾QÊ� MH�QDRSDN� M¾GUHP�DJLOLW\�� -HQ�QHY\WY¾ÕÊPH�GH-
WDLOQÊ�SO¾Q�QD�FHOÚ�SURMHNW��SURWR{H�YÊPH��{H�VH�VSRXVWD�YÉFÊ�]PÉQÊ�
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D�QHQÊ�PR{QÆ�MH�RGKDOLW�SÕHGHP��3URWR�SO¾QXMHPH�Y�PHQwÊFK�ÅDVR-
YÚFK�×VHFÊFK��NWHUÆ�MVPH�VFKRSQL�OÆSH�RGKDGQRXW�

/LGÆ�YH�ĞUPÉ�SUDFXMÊ��MDN�FKWÉMÊ�
1LNROL�� =¾NODGHP� DJLOLW\� MH� GLVFLSOÊQD�� D� WR� MDN� Y� MHGQ¾QÊ� SRGOH�
DJLOQÊFK� SULQFLSÖ�� WDN� YH� Y\X{ÊY¾QÊ� NRQNUÆWQÊFK� DJLOQÊFK�PHWRG�
D�FHUHPRQLÊ��YL]�NDSLWROD�=DY¾GÉQÊ�DJLOLW\�GR�WÚPX��VWUDQD�������
9wHFKQ\�DNWLYLW\�UH]RQXMÊ�V�ĞUHPQÊ�VWUDWHJLÊ�D�FÊOL��SURWR�MH�MHMLFK�
H[LVWHQFH��MDVQ¾�NRPXQLNDFH�D�SRFKRSHQÊ�WDN�NOÊÅRYÆ�

3RX]H�,7�P¾�EÚW�DJLOQÊ�
1LNROL�� $JLOQÊ� E\�PÉOR� EÚW� ND{GÆ� RGGÉOHQÊ�� $� YHGHQÊ� RUJDQL]DFH�
MHwWÉ�YÊF��3RNXG�MH�DJLOQÊ� MHQ�,7��EU]\�]DÅQH�QDU¾{HW�QD�RPH]HQÊ�
RNROQÊKR�VYÉWD��GHWDLOQÊ�URÅQÊ�SO¾Q\��UHSRUWRY¾QÊ�SRGOH�WUDGLÅQÊKR�
PRGHOX�QHER�QHNRQHÅQ¾�IRUP¾OQÊ�VFKYDORY¾QÊ�

%XGHPH�PÊW�VSRNRMHQÆ�]DPÉVWQDQFH�
$QR��DOH�MHQ�]D�SÕHGSRNODGX��{H�VH�]PÉQÊ�]SÖVRE�YHGHQÊ�OLGÊ�D�OHD�
GHUVKLS�YH�YDwÊ�RUJDQL]DFL��{H�]DÅQHWH�OLGL�SRGSRURYDW�D�EXGHWH�
IXQJRYDW� SRGOH� DJLOQÊFK� SULQFLSÖ� D� KRGQRW�� +O¾V¾QÊ� KHVOD� dEXÌ�
DJLOQÊ�D�SODYq�QHIXQJXMH��SRNXG�MVWH�OLGHP�GRSRVXG�ÕÊNDOL�dKODYQÉ�
SRVORXFKHM�D�QHP\VOLq�

%XGHPH�PÊW�OHSwÊ�HNRQRPLFNÆ�YÚVOHGN\�
$QR��DOH�MHQ�MDNR�YHGOHMwÊ�SURGXNW�DJLOQÊKR�ÕÊ]HQÊ�D�WRKR��{H�EXGHWH�
SÕLFK¾]HW�V�SURMHNW\��NWHUÆ�EXGRX�ÕHwLW�VNXWHÅQÆ�SRWÕHE\��SÕLQ¾-
wHW�KRGQRWX�D�GÕÊYH�MH�XYHGHWH�QD�WUK�
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Agilita nabízí nejen *lozo*cké principy, ale i&zcela konkrétní 
metody organizace práce, takzvané agilní ceremonie. Práv% ty 
mohou b!t nejjednodu((í cestou k&tomu, aby se z&vás stala agil-
ní organizace. Dají se aplikovat nejen p"i "ízení projekt#, ale 
i& p"i ka)dodenní práci, a& to i& v& rámci t%ch nejmen(ích t!m#. 
Zkuste se sv!m t!mem identi*kovat problémy, s&nimi) se po-
t!káte, nebo procesy, které by stálo za to vyladit. Následn% je 
zkuste "e(it s&pomocí n%které z&uveden!ch ceremonií. Inspiro-
vat se jimi m#)ete i&v&p"ípad%, kdy nemáte s&digitálním sv%tem 
nic spole'ného, a- u) pracujete v& neziskové organizaci nebo 
"ídíte volno'asov! krou)ek. Agilní ceremonie, které m#)ete 
zavést u) dnes:

 ] Sprint. $asov% omezen! úsek, v&rámci n%ho) "ídíte a&vy-
hodnocujete svou práci. Díky sprint#m m#)ete dát "ád 
jak!mkoli projekt#m&– i&t%m, ve kter!ch nejde o&techno-
logie. Zkuste si nastavit termíny (t!den 'i dva), b%hem 
nich) budete pr#b%)n% plnit konkrétní milníky a& cíle 
sv!ch projekt#.
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 ] Backlog. Transparentní seznam úkol# a&nápad#, ze kte-
r!ch pak vznikají priority pro samotn! sprint. Tento se-
znam by m%l b!t transparentní a&dostupn! pro v(echny, 
co) znamená, )e se nem#)e válet v&e-mailech jednotlivc# 
'i na líste'cích v&(uplíku. Vyu)ít k tomu m#)ete "adu ná-
stroj# – od poznámkov!ch aplikací jako OneNote 'i Ever-
note a) po specializované nástroje pro v!voj digitálních 
produkt# (Jira, Productboard a dal(í).

 ] Vizualizace procesu. Jaké kroky jsou pot"ebné ke spln%ní 
daného úkolu? Jaké úkoly jsou spln%ny a& jaké je je(t% po-
t"eba do"e(it? Nezasekli jsme se n%kde? Na to v(e odpoví-
dá vizualizace procesu, v&rámci ní) vidíte budoucí, stávají-
cí i&hotové úkoly. M#)ete k&tomu vyu)ít digitální nástroje 
jako Microsoft Planner nebo Trello (viz&kapitola Spolupráce 
a&"ízení projekt#, strana 174). N%které t!my tento systém 
zdokonalují tím, )e zavád%jí takzvan! pull princip&– sám si 
n%jak! úkol vezmu na starost, pokud na n%j mám 'as.

 ] Krátká informa&ní sch'zka (daily stand-up). Krátká, 
maximáln% 15minutová synchroniza'ní sch#zka, která 
má za cíl slad%ní t!mu, diskusi o&aktuálním stavu projek-
tu i&p"ípadn!ch problémech. $asto b!vá zam%,ován s&kla-
sickou sch#zkou, má ov(em svá pevná pravidla a&principy. 
I&proto p"i jeho zavád%ní doporu'uji konzultaci s&odbor-
níky na agilitu.

 ] Cross-funk&ní t!my. T!my slo)ené z& expert# z& r#z-
n!ch odd%lení, které mají v(echny kompetence pot"ebné 
k& úsp%(nému dokon'ení projektu. Propojení t%chto lidí 
vede k& efektivn%j(í spolupráci i& rozhodování. Pro zákaz-
nické projekty m#)e takov! t!m sestávat z&designéra, pro-
gramátora, marketéra a& obchodníka. Pro interní projekt 
t"eba z&programátora, zástupce odd%lení lidsk!ch zdroj#, 
právního odd%lení a&nákupu.
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 ] Retrospektiva. Ohlédnutí se a& pou'ení z& p"edchozích 
krok# a& stanovení konkrétních zm%n, které je pot"eba 
ud%lat ke zlep(ení spolupráce i&k&lep(ím v!sledk#m dané-
ho projektu. Vhodné je d%lat jak retrospektivu pr#b%)nou 
(operativní), tak dlouhodobou ('tvrtletní nebo ro'ní).

 ] Demo. Prezentace aktuálního stavu projektu, k& ní) se 
mohou p"idat lidé z&jin!ch t!m# 'i odd%lení. Díky tomu, 
)e uká)ete aktuální stav, m#)ete získat cennou zp%tnou 
vazbu, odhalit nepochopení a&vzájemn% se sladit nad o'e-
kávan!m v!stupem.

Agilních ceremonií je daleko více&– n%které jsou ur'ené spí(e 
v!vojá"#m, n%které m#)ete vyzkou(et sami, u&dal(ích je dobré 
poradit se s&odborníky na agilitu. Chcete-li se stát agilní * rmou 
se v(ím v(udy, musíte ve sv!ch t!mech vybudovat (nebo na-
koupit) pot"ebné kompetence. Lidé s&t%mito kompetencemi vás 
pak doká)ou cel!m procesem provést a& zavést jednotlivé for-
my agilní práce tak, aby splnily va(e o'ekávání. Jediná správná 
cesta, jak k&agilit% dosp%t, neexistuje. Pro ka)dou * rmu bude 
tato cesta jedine'ná, jako je jedine'ná její kultura, lidé, produk-
ty, technologie 'i byznys model. Ideální verzi agility tak musíte 
objevovat&– jak jinak, ne) agiln%.

&2�%<�6(�1(0©/2�32'&(¯29$7

9L]H�D�GÖYRG\��SURÅ�
Pro' chcete m%nit dosavadní zp#sob "ízení digitálních projek-
t#? S&jak!mi potí)emi se va(e t!my pot!kají? Co chcete získat 
zavedením agilního "ízení? Najít odpov%di na pro$ je d#le)ité 
nejen proto, abyste pro své neduhy zvolili ten správn! lék, ale 
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také pro v%t(í zapojení va(ich lidí. Práv% t%ch se toti) zm%ny 
dotknou nejvíce, tak)e by m%li znát d#vody, pro' se d%jí. Vize 
je siln!m nástrojem, kter! je pot"eba znovu a&znovu pou)ívat 
jak ve *remní komunikaci, tak v&diskusích se zam%stnanci, p"í-
prav% vzd%lávacích program# a&dal(ích iniciativ, je) podporují 
zv!(ení agility ve va(í organizaci.

9]GÉO¾Y¾QÊ
Edukace va(ich lidí a&t!m# je zásadní pro získání agilních kom-
petencí nap"í' organizací. Vytvá"í podhoubí pro zm%nu a&vysílá 
jasn! signál, )e to *rma myslí vá)n% a&zm%nu podporuje. Vzd%-
lávání tedy nesmí probíhat pouze na úrovni lidí, kte"í budou 
sou'ástí agilních t!m# nebo t%ch, kte"í by m%li p"ejít na agilní 
zp#sob "ízení. Organizacím, které cht%jí p"ipravit funk'ní vzd%-
lávací program zam%"en! na agilitu, v)dy doporu'ujeme tréno-
vat zam%stnance na t"ech úrovních (viz tabulka na dal(í stran%).

Formáty vzd%lávání mohou b!t r#znorodé. Pro inspiraci 
je vhodné uspo"ádat krat(í p"edná(ky expert# „zven'í“, pro 
opravdové pochopení agility velmi dob"e poslou)í agilní hry 
a&simulace, pro pro(kolení více lidí z&byznysu je vhodné pou)ít 
formáty online videí 'i webiná"#. Velice dob"e také funguje sdí-
lení zku(eností nap"í' organizací. Je toti) mo)né, )e mezi vámi 
pracují lidé, kte"í u) mají s&agilitou zku(enosti nebo ji aplikují ve 
svém t!mu a&mohou se o&tyto poznatky pod%lit.

Agilita se úzce pojí s& leadershipem a& m%kk!mi dovednost-
mi, proto je vhodné nabídnout mana)er#m ve va(í organizaci 
pohled úsp%(n!ch a& inspirativních lídr# z& agilních organizací, 
lidem z& IT zase p"esah do byznysu a& zprost"edkovat komuni-
kaci s& ostatními kolegy. D#le)ité jsou m%kké dovednosti jako 
efektivní komunikace, facilitace, kou'ování a& podobn%. Kdy) 
nás oslovil 'esko-polsk! t!m mBanky, abychom jim pomohli se 
vzd%láváním v&oblasti agility, p"izval jsem na jednu spole'nou *-
remní akci prezidenta 'eské pobo'ky spole'nosti Sodexo Danie-
la $apka, aby se pod%lil o&své zku(enosti se zavád%ním agility. 
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Tato prezentace m%la obrovsk! úsp%ch a&mana)er#m v&mBance 
hodn% otev"ela o'i, proto)e sly(eli slova 'lov%ka, kter! si touto 
zm%nou ji) pro(el.

1RYÆ�NRPSHWHQFH
Nové kompetence není nutné stav%t na zelené louce tím, )e 
budete intenzivn% vzd%lávat své stávající zam%stnance. Pokud 
to s&agilitou myslíte vá)n%, m%li byste se na trhu práce za'ít 
poohlí)et po lidech, kte"í mají agilní my(lení v&krvi a&mají zku-
(enosti s&agilními projekty. M#)e jít o&produktové mana)ery, 
seniorní v!vojá"e, agilní kou'e nebo takzvané „scrum maste-
ry“, co) jsou lidé, kte"í podporují t!my v& jejich agilní adopci 
a&starají se, aby p"ebírali agilní my(lení a&dodr)ovali jeho pra-
vidla.

�7ÕL�×URYQÉ�Y]GÉO¾Y¾QÊ�YH�ILUPÉ
&ÊOH 2EVDK

&HO¾�ĞUPD 0RWLYRYDW��UR]wÊÕLW�×KHO�SRKOHGX�
D�]ÊVNDW�SRMHP�R�]¾NODGQÊFK�
SULQFLSHFK�DJLOQÊKR�SÕÊVWXSX�

• 3URÅ�YÖEHF�QÉFR�GÉODW�MLQDN
• &R�MH�WR�DJLOLWD
• 3ÕÊNODG\�]�SUD[H
• 7LS\��MDN�]DÅÊW

-HGQRWOLYFL 9\VYÉWOLW�SULQFLS\�DJLOLW\�
D�SÕHGVWDYLW�]¾NODGQÊ�PHWRG\�
D�WHFKQLN\��,QVSLUDFH�DJLOLWRX�SUR�
ND{GRGHQQÊ�{LYRW�D�SRVWXSQ¾�
]PÉQD�P\wOHQÊ�

• 0RGHUQÊ�DJLOQÊ�SULQFLS\��SÕÊQRV�
SUR�E\]Q\V�L�MHGQRWOLYFH�

• .RPSOH[QÊ�SUREOÆP\�Y\{DGXMÊ�
H[SHULPHQW\

• $JLOQÊ�PHWRG\�D�WHFKQLN\�
Y�SUD[L

• 6LPXODFH�DJLOQÊKR�SURMHNWX�
KURX

7ÚP\ 9\EXGRYDW�DJLOQÊ�P\wOHQÊ�
X�MHGQRWOLYFÖ�D�WÚPÖ�SRPRFÊ�
YKRGQÉ�QDVWDYHQÆKR�SURVWÕHGÊ�
D�SURFHVÖ��DE\�Y\WY¾ÕHOL�KRGQRWX�
D�QDXÅLOL�VH�]OHSwRYDW�

• 6LPXODFH�DJLOQÊKR�SURMHNWX�
KURX��Y�WÚPX�

• :RUNVKRS�QD�QDVWDYHQÊ�WÚPX��
UROÊ��SURFHVX��Q¾YD]QRVWÊ

• 7HPDWLFNÆ�ZRUNVKRS\�D�NRQ-
]XOWDFH��SO¾QRY¾QÊ��UHWURVSHN-
WLYD��IRUPD�D�VEÉU�SR{DGDYNÖ��
YL]XDOL]DFH�SUR�RNROÊ�
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Na integraci nov!ch kompetencí by se m%lo podílet perso-
nální odd%lení, které byznysu pomáhá s&náborem zam%stnanc#. 
Mezi základní po)adavky náboru by m%la b!t jednozna'n% sta-
novena priorita najímat lidi, kte"í mají blízko k&agilnímu my(-
lení a&kte"í u) p"ed nástupem do *rmy ctí principy a&hodnoty 
spojené s&agilitou. Také samotné personální odd%lení by m%lo 
mít s&agilitou zku(enost, aby dokázalo lépe chápat a&podporo-
vat pot"eby ostatních t!m#. Mezi vlastnostmi lidí, kte"í p"ijdou 
s&agilitou do kontaktu, nesmí chyb%t aktivní p"ístup a&osobní 
odpov%dnost, transparentnost, ale i&schopnost intenzivn% ko-
munikovat s&lidmi z&r#zn!ch odd%lení v&jednom t!mu. Na ma-
na)ery jsou pak kladeny je(t% vy((í nároky. Pot"ebujete ve svém 
t!mu takové lídry, kte"í spí(e ne) tvrdou rukou a&mikromana-
gementem „vládnou“ schopností p"edávat jasnou vizi, vytvá"et 
pozitivní pracovní prost"edí, d#v%"ovat ve své t!my a&podporo-
vat inovativní kulturu v&celé organizaci.

V& neposlední "ad% si m#)ete 'ást kompetencí na n%jakou 
dobu najmout v& podob% externích konzultant#, agilních kou-
'# nebo specialist# na r#zné formy agilních ceremonií a&metod. 
Jejich práce by se m%la p"ekr!vat s&aktivitami v&oblasti vzd%lá-
vání, proto)e cílem není outsourcovat jejich 'innost do neko-
ne'na, jako spí( pomoci va(im lidem získat tyto kompetence 
b%hem samotné práce.

3RGSRUD�YHGHQÊ
Lidé, kte"í rozhodnou o&tom, )e organizace projde agilní trans-
formací, si 'asto myslí, )e se jich tato transformace net!ká, )e 
se vztahuje hlavn% na t!my, které se podílejí na digitálních pro-
jektech. P"itom jsou to práv% oni, kdo vytvá"í inova'ní kulturu. 
Podpora klí'ov!ch lidí z&top managementu má zásadní v!znam 
nejen pro úsp%(né zavedení agility, ale i&pro motivaci zam%st-
nanc#. Tato podpora m#)e mít formu speciálního rozpo'tu na 
vzd%lávací a&dal(í aktivity, p"edávání vize a&dal(ích informací, 
ale i&v%t(í otev"enost a&zapojení do agilních proces#.
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.RPXQLNDFH
P"echod na agilní zp#sob "ízení projekt# je typick!m zm!nov"m 
projektem. Líd"i proto musejí b!t p"ipraveni provést touto zm%-
nou své t!my a&organizace musí b!t p"ipravena zintenzivnit ko-
munikaci ve v(ech oblastech, kter!ch se zm%na t!ká.

Komunikovat se musí nejen zmín%ná vize a&d#vody vedou-
cí k&transformaci nebo cíle, jich) se má dosáhnout, ale také se 
musí pr#b%)n% a&opakovan% odpovídat na dotazy zam%stnan-
c#. Mana)e"i p"itom nemusí mít odpov%0 na v(echno, proto)e 
u) ze samotné povahy agility nelze zcela p"esn% p"edpov%d%t, 
jaké dopady tato zm%na m#)e mít. Mezi vlastnosti dobr!ch 
lídr# v(ak pat"í schopnost "íci „nevím“ nebo „na tuto otázku 
odpov%0 nemám, ale pokud se v(ichni do procesu zm%ny zapo-
jíme a&zapracujeme na ní spole'n%, ur'it% budeme znát odpo-
v%0 brzy“.

Správná a& intenzivní obousm%rná komunikace se zapoje-
ním zam%stnanc# je nejen klí'em k&pozitivní zm%n%, ale také 
k&omezení v(ech nejasností a&stresu plynoucího z&nedostatku 
informací. Jedna roadshow pro vyvolené ze st"edního manage-
mentu p"itom nesta'í. D#le)itá je pravidelnost a&komunikace, 
která m#)e b!t pojata kreativn% a&p"itom lidem jednodu(e vy-
sv%tlovat dopady i&p"ínosy agility.

2'�$*,/1ª+2�0<i/(1ª�.�$*,/1ª08�%<7ª
Ka)dá organizace je jiná, ka)dá má jiné vedení, jinou historii, 
jinou kulturu. Neexistuje tedy jeden formát agility vhodn! pro 
v(echny. Tím pádem neexistuje ani univerzální cesta, jak „b!t 
agilní“. I&jednotlivé aktivity spojené se zavád%ním prvk# agility 
se li(í a&mají odli(n! dopad. P"istupujte tedy k&zavád%ní agility 
jak jinak ne) agiln%&– po mal!ch krocích, experimenty, pilotními 
projekty a&s&postupn!m rozvíjením agilního p"ístupu.

Pamatujte, )e na za'átku je nutné stanovit cíle a&vzít v&potaz 
aktuální *remní kulturu. Sodexo za'alo s&projektov!m portfo-
liem, Ateliér Krej'i"íkovi zase s&vyjas,ováním rolí.
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Ultimátním cílem agility není jen zm%na procesu v!voje di-
gitálních produkt#, ale celková zm%na my(lení. Tak, aby nebylo 
nutné principy a&hodnoty agility po"ád p"ipomínat, ale aby jimi 
ka)d! 'len t!mu )il. Jedin% pak doká)e *rma reagovat na zm%-
ny, které v&budoucnu p"ijdou. A- u) budou jakékoli, bude na n% 
velmi dob"e p"ipravena.
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¥�67 � , , ,

T
TECHNOLOGIES/APPKY

-DNÆ�WHFKQRORJLH�XPR{ÏXMÊ�ILUP¾P�RGVWUDQLW�
UXWLQQÊ�SU¾FL��UR]YÊMHW�E\]Q\V��D�WÊP�SRP¾KDW�
MHGQRWOLYFÖP�L�WÚPÖP�N�QDSOÏRY¾QÊ�VWUDWHJLH�

D�GRVDKRY¾QÊ�REFKRGQÊFK�FÊOÖ�

$*,/1ª �25*$1,=$&(

.OÊÅRYÆ�P\wOHQN\

 ] Agilní p"ístup k&práci není )ádnou novinkou, existuje celá 
desetiletí, a& i&kdy) vznikl v&rámci v!voje softwaru, jeho 
principy se dají uplatnit p"i jakékoli 'innosti.

 ] Jedná se o&návrat ke zdravému selskému rozumu, kter! 
m#)e vnést do va(í práce víc smyslu i&hodnoty.

 ] Pobavte se s& kolegy o& agilním manifestu a& o& dvanácti 
principech agility. Pakli)e se s&n%kter!m principy ztoto)-
níte, pravideln% se k& nim vracejte nebo si je vytiskn%te 
a&rozv%ste ve v(ech zasedacích místnostech.

 ] Ne'ekejte, a) budou v!stupy va(í práce dokonalé. Jádrem 
agility je zp%tná vazba od zákazník#&– 'ím d"ív ji získáte, 
tím líp.

 ] Komunikujte osobn% (na)ivo 'i virtuáln%) a& 'asto, ne-
spoléhejte se na dokumenty a& obsáhlé texty. Krátk! 
workshop vám m#)e u(et"it desítky hodin 'asu i&spoustu 
nedorozum%ní.

 ] Zkuste v&rámci projekt# vytvo"it takzvané cross-funk'ní 
t!my sdru)ující zástupce v(ech odd%lení 'i profesí, které 
se na projektu podílejí.

 ] Rozd%lte si práci do krat(ích 'asov!ch úsek#, takzvan!ch 
sprint#. Rozd%lte si cíle a&postupn% pracujte na t%ch nej-
d#le)it%j(ích.

 ] Vyzkou(ejte v&t!mu dal(í agilní ceremonie (krátké denní 
porady nebo retrospektivu).

 ] Rozhodnete-li se zavést agilitu ve *rm% „ve velkém“, ne-
zapome,te, )e i&k&tomu je pot"eba p"istupovat agiln%.
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