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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na návrh doporučení vylepšení agilní transformace techno-

logického startupu, který se zabývá výrobou IoT zařízení. První část se věnuje definici 

pojmu startup a jeho členění z různých hledisek. Následuje vysvětlení pojmu agile, agilního 

řízení vývoje SW a rozdílů ve vývoji HW zařízení. Dále představuji agilní transformaci 

včetně agilních organizačních struktur a vhodných metodik pro vývoj HW. V praktické části 

se zabývám analýzou sledovaného startupu s důrazem na organizační strukturu a proces 

vývoje HW zařízení. Následně prostřednictvím dotazníkového šetření využitím metody do-

mény agility podniku zhodnocuji úroveň agility ve společnosti. V závěru práce jsou defino-

vána slabá místa a konkrétní návrhy na způsob vylepšení agilní transformace startupu, kte-

rými jsou návrh na vylepšení organizační struktury podniku o agilní týmy a následné zave-

dení metodiky Scrum pro vývoj inovačních HW produktů. 
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Abstract 

Master thesis focuses on the optimization of agile transformation of a technological startup, 

that develops IoT devices. The first part deals with the definition of the term startup and its 

division from different perspectives. The text explains the concept of agile, agile SW ma-

nagement and differences in the HW devices development. Next, I introduce agile transfor-

mation, including agile organizational structures and suitable methodologies for HW deve-

lopment. In the practical part I deal with the analysis of the startup with emphasis on the 

organizational structure and proces of HW device development. Through a questionnaire 

survey using the method ‚Domains of Enterprise agility‘, I evaluate the level of agility in the 

company. At the end, weak points and specific suggestions on how to improve the agile 

transformation of start-up are defined. 
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Úvod 

Cílem této diplomové práce je návrh na zlepšení agilní transformace konkrétního technolo-

gického startupu, se kterým jsem v průběhu jejího psaní spolupracovala. 

Rychlému rozvoji digitálních technologií je připisována zvyšující se dynamika a nepředví-

datelnost trhu. Tato skutečnost již na přelomu století dala prostor pro vznik agilního přístupu 

k řízení projektů především v oblasti SW. Společnosti si brzy poté začaly uvědomovat, že 

agilní přístup je prostředek, který jim umožní stát se mnohem více přizpůsobivými a rychle 

reagovat na nepředvídatelné změny trhu či jiných požadavků. Postupně začaly společnosti 

agilní principy implementovat do řízení celé společnosti, nikoliv pouze do oblasti řízení pro-

jektů. Proces přechodu společnosti z klasického řízení na agilní se označuje za agilní trans-

formaci. 

Agilní transformace je poměrně abstraktní pojem, neboť neexistuje univerzální návod pro 

všechny společnosti, jak agilního fungování napříč podnikem dosáhnout. Každý podnik je 

originál, musí se tedy vycházet z jejich aktuální situace, okolního prostředí a také cíle, kte-

rého chtějí touto transformací dosáhnout. Mnou analyzovanou společností je technologický 

startup, který vznikl v roce 2017 a od svého počátku se zabývá výrobou IoT zařízení. To-

muto odvětví se podnik věnuje dodnes a cílí na B2B trh, kterému nabízí vlastní chytrá zaří-

zení. nebo s konkrétními B2B subjekty na vývoji takovýchto zařízení spolupracuje. 

Cílem práce je zanalyzovat situaci konkrétního technologického startupu včetně fáze agilní 

transformace a míry agility, ve které se zrovna nachází. Na základě znázornění organizační 

struktury a procesu výzkumu a vývoje HW zařízení a dalších dostupných informací identifi-

kuji slabá místa a na závěr navrhnu konkrétní řešení, které doporučuji sledovanému pod-

niku implementovat za účelem zvýšení pravděpodobnosti pro dokončení úspěšné agilní 

transformace. 
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Teoretická část 

1 Základní charakteristika pojmu startup 

Slovo startup v originálním významu vychází z anglického jazyka. Samotné slovo má ně-

kolik překladů, mezi které můžeme zařadit např. nastartovat, založit či otevřít. S podnikáním 

se začal pojem startup hojně používat v souvislosti s tzv. Dot-Com Bubble (technologická 

bublina), což byla spekulativní bublina probíhající na konci 90. let a počátku 21. století. 

Výraz pochází ze skutečnosti, že v tomto období došlo k založení mnoho internetových 

společností, jejichž burzovní hodnota se velmi rychle a výrazně zvýšila. Právě v této době 

se zrodily první společnosti, které řadíme do moderní startup skupiny podniků [1]. 

1.1 Startup definice 

Termín startup se v posledních letech používá hodně k popsání malých mladých podniků. 

Jedná se však o pojem, pro který nelze najít jednotnou definici. Portál Startupjobs.cz zabý-

vající se nabídkou práce ve všemožných českých startupech považuje za startup „firmu, 

která je ve svých začátcích a svými produkty nebo službami přináší na trh jedinečné a ino-

vativní řešení. Zároveň se velice rychle a dynamicky vyvíjí a svým podnikáním se snaží 

prospívat společnosti“ [2].  

Eric Ries startup definuje jako lidskou instituci navrženou za účelem dodání nového pro-

duktu či služeb za podmínek extrémní nejistoty. Odkazem na lidský charakter společnosti 

naráží Ries na fakt, že hodnota startupu nezávisí pouze na jeho produktu, ale hlavní hod-

notu zde představují lidé a jejich organizace, kterou vytvořili. Význam slova instituce autor 

příspěvku vysvětluje na procesu vytvoření institucionálních prvků tím, že je potřeba najímat 

kreativní zaměstnance, koordinovat jejich aktivity a vytvořit vhodnou firemní kulturu. Za klí-

čovou součást své definice uvádí autor produkt či službu daného startupu. Uvádí, že v da-

ném kontextu považuje za produkt jakýkoliv zdroj hodnoty pro takové skupiny lidí, které 

se dobrovolně rozhodnout stát zákazníky. Dodává, že nabízený produkt či služba by měly 

znamenat v jistém smyslu inovaci, které jsou ze své podstaty rizikové [3]. 

Neils Blumenthal, spoluzakladatel firmy Warby Parker, při rozhovoru pro Forbes vlastními 

slovy definuje startup jako společnost, která pracuje na řešení problému, kde výsledné ře-

šení není zcela zřejmé a úspěch není zaručen. Ve stejném článku se setkáme s definicí 

zveřejněnou startupem Kool-Aid, který definuje startup jako kulturu a mentalitu inovace stá-

vajících nápadů určených k řešení kritických míst. V neposlední řadě se vyjadřuje Adora 

Cheung ze společnosti Homejoy, která za startup považuje stav mysli. Své tvrzení zde vy-

světluje na praktickém případu, kdy se lidé rozhodnou začít pracovat pro startup podnik, 

čímž se vzdají stability, výměnou za příslib obrovského růstu a vzrušení, které plynou z oka-

mžitého dopadu jejich činnosti. V článku se zmiňuje i pohled Grahama, který za klíčový 

atribut startupu považuje jeho schopnost růst. Dle jeho slov se jedná o společnost, která je 
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určená k velmi rychlému škálování, tedy rozšiřování se. Právě rychlý růst a škálování vnímá 

Graham jako odlišnost startupů od ostatních malých podniků [4]. 

Evropská unie ve své publikaci European Startup monitor pro období 2019-2020 uvádí, 

že za startup můžeme označovat podnik, který splňuje následující tři kritéria: 

- je mladší než 10 let, 

- má inovativní produkt a/nebo službu a/nebo obchodní model, 

- zaměřuje se na svůj růst (záměr zvyšování počtu zaměstnanců a/nebo obratu 

a/nebo trhů, na kterých působí) [5]. 

Brikman ve své knize zaměřené na technologické startupy rozebírá význam spojení „tech-

nologický startup“. Přívlastek technologický se spojuje především s budováním nové tech-

nologie. Technologickou společností je dle autora taková společnost, která buduje techno-

logie ve formě skutečného produktu, který prodává, nebo zda takovouto technologii používá 

k prodeji jiného produktu. Za prototypický startup označuje týden starou společnost, kdy 

jedinými zaměstnanci jsou dva vývojáři zavření v garáži. Sám autor po rozebrání několika 

definic jiných autorů dochází k závěru, že technologický startup je organizace s následují-

cími charakteristikami: 

a) produkt = technologie, 

b) prostředí = extrémně nejisté, 

c) cíl = masivní růst, 

d) režim provozu = hledání [6]. 

Český startup report uvádí definici startupu z pohledu odborné veřejnosti jako subjekt, jehož 

podnikání je škálovatelné a inovativní a který zároveň splňuje podmínky globálních ambicí, 

definovaného plánu exitu a meziročního růstu alespoň o 30 % [7].  

Ze všech zmíněných definicí plyne, že startup můžeme považovat za malý, povětšinou 

technologicky založený, podnikatelský subjekt čítající zpočátku velmi omezené množství 

zaměstnanců, avšak mající ambice k velmi rychlému růstu. Nejobecněji můžeme tvrdit, že 

startup je nedávno vzniklá firma nacházející se na počátku vytváření podnikatelského zá-

měru. 

1.2 Členění startupů 

Stejně jako neexistuje oficiální jedna definice startupu, neexistuje ani žádné oficiální členění 

tohoto typu společnosti. Startup z logiky výše zmíněných definicí spadá do malých a střed-

ních podniků (dále SME), jak je definuje Evropská unie (dále EU). Tato skupina podniků 

je dále EU rozlišována na střední, malé a mikro podniky dle počtu zaměstnanců a obratu, 

nebo bilanční sumy. Kritéria pro jednotlivé kategorie podniků jsou přehledně zpracované 

v Tabulka 1: Členění společností dle EU, Zdroj: Evropská unie. EU je díky této kategorizaci 

schopna lépe směřovat provádění účinných opatření či vytváření takových programů, které 
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podpoří rozvoj a úspěšnost malých a středních podniků. Zároveň po členských státech EU 

vyžaduje, aby s těmito pojmy samy pracovaly [8]. 

Startup podniky můžeme dále třídit dle odvětví, ve kterém působí. Dle reportu European 

Startup Monitoru z roku 2018 bylo 99,3 % produktů nebo služeb poskytovaných startup 

společnostmi v online prostředí. Necelé jedno procento evropských startupů působí 

v offline zóně. Ze stejné studie pochází žebříček sektorů působení evropských startupů. 

Není překvapením, že největší podíl (19,2 %) evropských startupů se zabývalo v roce 2018 

IT či vývojem softwaru. V závěsu byly startup podniky zabývající se poskytováním vlastního 

softwarového produktu jako služby (18,5 %). Na třetím místě se s 6,5 % a zároveň velkým 

rozdílem oproti druhému místu vyskytl sektor bio-, nano- a medicínských technologií. 

  

Kategorie
Počet 

zaměstnanců

Obrat

(mil. €)

Bilanční suma

(mil. €)

Střední podniky < 250 ≤ 50 ≤ 43

Malé podniky < 50 ≤ 10 ≤ 10

Mikro podniky < 10 ≤ 2 ≤ 2

Tabulka 1: Členění společností dle EU, Zdroj: Evropská unie 
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Graf 1: Rozdělení startupů dle odvětví (Evropa), Zdroj: Vlastní zpracování na základě EU Startup Monitor 
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V českém prostředí se setkáváme s odlišným rozdělením oblastí podnikání. Mnoho startup 

podniků se v minulých letech přiklánělo k možnosti, že jejich podnikání zasahuje do více 

oblastí. V českém startup reportu pro roky 2019-2020 můžeme na Graf 2: Rozdělení star-

tupů dle odvětví (Česká republika), Zdroj: Vlastní zpracování na základě Českého startup 

report pozorovat, že nejvíce startupů operujících na českém trhu se pohybuje v oblasti 

e-commerce a marketingu (22 %), webových službách (19 %) či v oblasti zabývající se 

zemědělstvím, potravinami či přírodními vědami [7]. 

Steve Blank ve článku pro Wall Street Jurnal uvádí, že ačkoliv se označení „startup“ skládá 

z jednoho slova, existuje 6 variant. Mezi způsobem fungování startupu, personálním obsa-

zením, financováním a strategiemi existují významné rozdíly. Startup společnosti kategori-

zuje Blank do následujících skupin [9]: 

1) Startup životního stylu (angl. Lifestyle Startup) představuje kategorii podniků, 

které byly založeny vášnivými podnikateli, kteří chtějí „žít svůj sen“. Za takové mů-

žeme považovat například podnikatele, kteří si založí business v odvětví, ve kterém 

se rádi pohybují a věnují mu naprostou většinu svého volného času. 

2) Startup malého podnikání (angl. Small Business Startup) zakládají zpravidla běžní 

lidé, kteří si od jeho založení slibují získání stabilního zaměstnání, díky němuž bu-

dou moci žít komfortní život a uspokojit všechny své potřeby. Zakladatel nemá vi-

dinu rychlého růstu společnosti spojenou s rychlým růstem zisků. Pro tuto kategorii 

podniků je dle Blanka typické, že peníze investované do podnikání pochází přede-

vším z vlastních úspor či finanční výpomoci od členů rodiny.  

Graf 3: Rozdělení startupů dle odvětví (Evropa), Zdroj: EU Startup Monitor 

Graf 2: Rozdělení startupů dle odvětví (Česká republika), Zdroj: Vlastní zpracování na základě Českého startup 
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3) Škálovatelný startup (angl. Scalable Startup) představuje společnost, která od po-

čátku hledá opakovatelný a škálovatelný obchodní model za účelem rychlé ex-

panze. Pro takovéto společnosti je typické, že vyvíjí velmi inovativní produkty 

a pro investory jsou velmi přitažlivé. Samotní zakladatelé od počátku jejich podni-

kání věří, že s minimálními vstupními náklady jsou prostřednictvím jejich řešení 

schopni změnit svět. Často se tyto druhy startupu seskupují do inovačních clusterů 

(Silicon Valley, New Yor, apod.). 

4) Koupěschopný startup (angl. Buyable startup) je startup založený za účelem dal-

šího prodeje. Tento typ startupů cílí na vývoj produktů s nízkými náklady, které jsou 

prodávány úspěšným společnostem. Zakladatel se spoléhá na to, že časem dojde 

k odkoupení jeho společnosti někým z konkurentů či jinou firmou rozšiřující své port-

folio. 

5) Startup velkých společností (angl. Large Company Startup) představuje interní 

startupy, které jsou založeny velkými společnostmi. Takový startup dovoluje společ-

nostem lépe inovovat a svůj produkt jednodušeji dostat na trh. Samotný startup 

v rámci korporátu funguje jako samostatná divize. 

6) Sociální startup (angl. Social Startup) za své poslání, na rozdíl od škálovatelných 

startupů, považuje udělat ze světa lepší místo, nikoliv dosáhnout velkého podílu 

na trhu či zisku. Takovéto startupy mohou být organizované jako neziskové, ziskové 

nebo hybridní. 

1.3 Životní cyklus startupu 

Startup podniky v průběhu svého fungování prochází různými vývojovými fázemi. Modelů 

rozdělující vývojový proces nových podniků do jednotlivých etap existuje mnoho. Tyto mo-

dely se navzájem odlišují na základě sledovaných jevů, které se logicky s dobou podnikání 

proměňují a díky kterým lze jednotlivé fáze vývoje odlišovat. 

S jedním ze členění vývojového cyklu startup podniků se setkáváme v reportu portálu Ero-

pean Startup Monitor za roky 2019 a 2020, v němž uvádí čtyři základní fáze vývoje startup 

podniku [5]: 

- Pre-seed nebo Seed fáze, kdy dochází k vývoji konceptu a firma zároveň ne-

vytváří zatím žádné výnosy; 

- Startup fáze, ve které je dokončen prodejný produkt; 

- Stabilní fáze, v níž startup nevykazuje žádný podstatný růst; 

- Růstová fáze specifikovaná silným růstem prodeje či počtu uživatelů. 
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Lauren Bass publikovala na internetovém portálu Medium rozhovor s Morganem Brownem, 

který působil jako růstový manažer v mnoha společnostech a řadě startupů. Brown se zde 

vyjadřuje k vývojovým fázím startupu, kterých dle jeho přístupu doporučující využití Lean 

Startup frameworku, existuje pět [10]: 

a) Nalezení problému a jeho řešení (angl. Problem/Solution Fit) je první etapa fun-

gování startupu, ve které dochází k určení hypotézy a dalším analýzám, mezi které 

můžeme řadit průzkum trhu či analýzu potenciální poptávky po produktu. 

b) Minimum Viable Product (MVP) je fáze, jejíž účelem je otestovat hypotézu pro-

duktu s co nejmenší investicí času a peněz pomocí MVP (tzv. minimálního života-

schopného produktu). Fáze slouží k prokázání poptávky a učení o chování zákaz-

níků, aby bylo možné co nejvíce minimalizovat rizika. 

c) Třetí fáze s názvem Přizpůsobení produktu/trhu (angl. Product/Market Fit) před-

pokládá, že o MVP z předchozího bodu je zájem, že se na základě něj učíte a ite-

rujete. Máte už platící zákazníky, kteří produkt využívají i opakovaně. V této fázi 

produkt startupu zapadá na trh a nachází si uživatele. 

d) Za čtvrtou fázi vývoje podniku považuje autor Škálování (angl. Scale), ve které 

by mělo docházet k rozšiřování podniku. Klíčem k efektivnímu zvládnutí této fáze 

je rozšíření týmu o specialisty s hlubokými znalostmi v daném oboru. Je žádoucí 

počítat také s možností, že může dojít k saturaci trhu, takže je zde zásadní v prů-

běhu celé fáze myslet na udržitelný růst. 

e) S příchodem Fáze zralosti (angl. Maturity) dochází ke zpomalení tempa růstu. 

U světových nejlepších technologických společností tato fáze s největší pravděpo-

dobností nikdy nenastane, neboť je neustálý růst zakořeněn v jejich kultuře a DNA.  

Hardik Shah popisuje na svém blogu sedm fází životního cyklu startupu. Sám označuje 

startup za proces uvádění myšlenky do pohybu. Předpokládá, že dobrý startup identifikoval 

problém a důvod, proč ho bude řešit. Z toho plyne, že každý startup začíná nápadem, který 

však nemá žádnou záruku úspěchu. Fázemi, které Shah uvádí jsou fáze Nápad, Startup, 

Růst, Zavedená společnost, Expanze, Zralost a Odchod [11].  

Jiných šest fází startup podniku uvádí portál Startup Commons, který je schopen jednotlivé 

fáze zařadit do tří kategorií – formace, validace a růst. Za samotných šest fází považuje 

fáze Ideating, Concepting, Committing, Validating, Scaling a Establishing [12]. Dalším 

autorem, který má na rozdělení startupů jiný náhled je Neil Petch, jehož článek je dostupný 

na internetovém portálu Enterpreneur. Petch rozděluje startupy do následujících pěti vývo-

jových fází: Seed and Development, Startup, Growth and Establishment, Expansion 

a Maturity and Possible Exit [13]. Dibner ve svém článku na portálu Medium uvádí, že jed-

notlivé startupy často prožívají zmatení, když se musí do nějaké fáze zařadit. Vývojových 

fází startupu se uvádí mnoho. Sám autor má pocit, že v tomto případě je méně lepší 

než více a tudíž přichází se svým vlastním rozdělením na fáze Early Venture, „Series A“ 

a Growth, které jsou odvozené od fází z hlediska financí, které jsou popsané níže. Fáze 

Early Venture zahrnuje všechny fáze, které předcházejí Series A. Series A je jedinou fází 
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z níže uvedeného rozdělení, kterou autor uznává. Za třetí poslední fázi považuje fázi růstu, 

do které řadí všechny další fáze, které následují po fázi Series A [14]. 

Český startup report uvádí, že rozdělení startupů je pouze orientační. Dosud se totiž nedo-

kázalo dosáhnout shody, jakým způsobem dle životního cyklu tento typ společností rozlišo-

vat. Samotný report zmiňuje následujících šest fází startupu: pre-seed, seed, start-up, 

počáteční růst, expanze, exit. Na koláčovém Graf 4 vidíme rozdělení českých startupů 

za období 2019-2020, ve kterém bylo osloveno 150 společností. Jedinou kategorií, ve které 

se nenacházely v daném období žádné podniky, byla kategorie startupů procházející fází 

exitu. Nejčetnější na českém trhu byly startupy nacházející se ve fázi počátečního růstu 

(43 %) [7]. 

Z pohledu podnikatelských financí jsou startupy obecně klasifikovány do následujících fází 

životního cyklu: pre-seed, seed, series A, series B, series C, series D. Gompers ozna-

čuje fázi series A jako ranou fázi, series B jako fázi expanze a zbylé series C a D jako 

pozdní fáze startupu [15 s. 1461–1489]. Výši investic v jednotlivých fázích vidíme v násle-

dující Tabulka 2: Rozdělení startupu z pohledu financí, Zdroj: vlastní zpracování dle Gom-

perse. 
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43,00%
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Rozdělení startupů dle životního cyklu
(Česká republika, 2019-2020)
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Graf 4: Rozdělení startupů dle životního cyklu (Česká republika), Zdroj: vlastní zpra-

cování na základě Českého startup reportu 

minimální výše financování

(USD)

Pre-Seed 0 - 50 tis.

Seed 50 tis. - 3 mil.

Series A 3 mil. - 6 mil.

Series B 10 - 30 mil.

Series C 30 - 50 mil.

Series D 50 mil. a více

Tabulka 2: Rozdělení startupu z pohledu financí, 
Zdroj: vlastní zpracování dle Gomperse 
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Za pre-seed fázi startup podnikání se považuje časové období, ve kterém investují do pod-

nikání vlastní zdroje samotní podnikatelé, včetně tzv. FFF finančních prostředků (rodina, 

přátelé, blázni). V této fázi zpravidla hledají zakladatelé možnosti, jak získat grantové finan-

cování nebo prostředky od soukromých investorů, kteří se často označují jako tzv. business 

angels či angels investoři [16], kteří kromě volného finančního kapitálu do společnosti při-

nesou často i nahromaděné znalosti, odborný názor a kontakty [17]. Hlavním cílem této 

fáze je otestovat hypotézy podnikatelského nápadu, vybrat vektor podnikání a přeměnit 

hypotézu na produkt. 

Druhá fáze, seed fáze, se zaměřuje na růst startupu a budování marketingové, prodejní 

strategie a práci na zpětné vazbě od klientů. Úkolem startupu v této fázi je najít a využívat 

nákladově efektivní kanály pomocí nových investic. Ideální způsob, jak toho dosáhnout 

je škálování klientské základny a celé společnosti bez zvyšování počtu zaměstnanců. 

V této fázi přichází investice ze strany angel investora nebo jsou skvělým zdrojem akcele-

rační programy, které nabízejí znalosti a kontakty na pomoc s rozvojem podnikání. Během 

této fáze poskytují kapitál i některé korporace, které v inovativních technologických startu-

pech mnohdy vidí velký potenciál [16]. 

Ve fázi Series A má již startup rozvinutý produkt a zákaznickou základnu s konzistentním 

tokem příjmů. Získané financování v tuto dobu dává startupu několik let na vývoj svých 

produktů, ustálení týmů a zahájení implementace strategie go-to-market. Series B fáze 

předpokládá, že startupový projekt je na trhu již nějakou dobu. Tento druh financování je za-

měřen na zvýšení konkurenceschopnosti, vystupování a škálování cílového publika. Hlav-

ním cílem je stát se výnosným projektem [17]. 

Series C financování je určeno pro společnosti, jejichž obchodní model se již osvědčil, ale 

potřebují více kapitálu pro expanzi v oblasti produktové nabídky, expanze na nové trhy či 

rozšíření svého marketingového výstupu. Series D fáze nastává ve chvíli, kdy podnik pro-

střednictvím financování z předchozí fáze nebyl schopen splnit své cíle. Tento fakt však 

dává společnosti nižší ocenění a to může mít pro podnik negativní dopad [18]. 
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2 Agile 

Pojem agile je v současném technologickém světě spojováno především s kolaborativním 

iterativním produktovým vývojem, zejména v oblasti SW. Původ anglického slova však 

spadá již do 14. století, kdy bylo do anglické slovní zásoby převzato z francouzského pří-

davného jména agile (původně převzatého z latiny), které znamenalo svižnost v pohybu, 

hbitost či také být aktivní [19].  

Oxford Languages výkladový slovník kromě definice týkající se způsobu pohybu také zmi-

ňuje význam slova v oblasti projektového řízení. Tento zdroj označuje agile mimo jiné jako 

metodu řízení používanou zejména pro vývoj softwaru, která se vyznačuje rozdělením 

do krátkých časových úseků, častým přehodnocováním priorit a přizpůsobováním plánova-

ného vývoje [20]. V souvislosti s rychle měnícím se prostředím přibyla další definice, která 

dle Merriam-Webster výkladového slovníku popisuje určitý subjekt, který má rychlý, vyna-

lézavý a přizpůsobivý charakter [21]. 

Velmi trefně definovali agilitu ve spojitosti s podnikem Spayd a Madore, kteří ji označuji 

za schopnost společnosti být tak dobrá v procesech změny, až se tato schopnost stane 

konkurenční výhodou [22 s. 37]. Podobně definuje význam slova agile ve spojení s podni-

kem Cambridgský výkladový slovník, který jej považuje za schopnost podniku umět se vy-

pořádat s novými situacemi či jinými změnami rychle a úspěšně [23]. 

James Highsmith, jeden ze signatářů agilního manifestu, vnímá agile jako schopnost jak 

vytvářet, tak reagovat na změnu za účelem zisku v bouřlivém obchodním prostředí [24 

s. 29]. Další ze zakladatelů agilního řízení Alistair Cockburn se ve své knize přiklání k defi-

nici agilu zveřejněné Stevenem Goldmanem, který charakterizuje agile jako dynamické, 

kontextově specifické řízení organizace, která je díky tomuto přístupu schopna agresivně 

přijímat změny a být silně orientovaná na růst [25 s. 44–46]. 

Ačkoliv jednotlivé definice pocházejí z odlišných prostředí a jiných pohledů na věc, můžeme 

zde sledovat jisté podobnosti. Všechny definice zahrnují schopnost reagovat na určitou mě-

nící se podmínku rychle a jednoduše. Z business hlediska je agile vnímán jako určitá schop-

nost podniku růst a spolu s tím profitovat z měnícího se prostředí. Pojem se ve světě zaběhl 

především díky úsilí mnoha podniků stát se hbitějšími a adaptivnějšími v reakci na oblast 

rychlejšího vývoje produktů, měnících se požadavků zákazníků či konkurenčního boje. 

2.1 Agilní manifest 

Základy agilního projektového řízení byly položeny sepsáním tzv. agilního manifestu. 

V únoru roku 2001 se v americkém lyžařském středisku sešlo 17 odborníků věnujících 

se novým metodám vývoje softwarových produktů (dále SW), kteří měli potřebu alternativ-

ního přístupu k tehdy používaným těžkopádným procesům vývoje SW silně založených 

na dokumentaci. Tato skupina nezávislých myslitelů o vývoji softwaru vytvořila tzv. Agilní 

alianci. Tato sepsala symbolický dokument nazvaný Manifest Agilního vývoje, kterým se 

podařilo ustanovit základní principy agilního přístupu k vývoji SW produktů. Autoři agilního 
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manifestu na svých stránkách z roku 2001 zmiňují, že problém s nepřizpůsobitelnými zave-

denými pravidly a procesy se nemusí objevovat pouze v oblasti vývoje SW, ale objevuje se 

každodenně také v jiných odděleních různých firem jako je marketing, management či jiné 

oddělení, kde zaměstnanci komunikují se zákazníky a musí činit určitá rozhodnutí [26]. 

2.1.1 Čtyři základní hodnoty agilního manifestu 

Manifest Agilního vývoje SW je jednoduchý dokument, který obsahuje Čtyři základní hod-

noty agilního vývoje, které doslovně znějí: 

„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 

 

Jakkoliv jsou body napravo hodnotné, 

bodů nalevo si ceníme více.“ [27]  

Přímá citace základních hodnot z agilního manifestu připomíná čtyři rovnice, které mezi se-

bou porovnávají dva různé pohledy přístupu k řízení projektů, kde levá strana rovnice 

se zvýrazněným textem představuje hodnoty, které agilní manifest prosazuje. Na straně 

pravé jsou hodnoty, které tvůrci agilního manifestu vnímají jako zastaralé. Samotní autoři 

uvádí, že si uvědomují důležitost a hodnotu bodů na pravé straně, avšak ty, které jsou 

uvedeny na straně levé, chtějí více zdůraznit, neboť jim na nich více záleží. 

Hodnota upřednostňující jednotlivce a interakce před procesy a nástroji poukazuje na mož-

nost vývojářů vytvářet samosprávné týmy. Předpokládá se, že členy týmu budou tvořit zku-

šení a vysoce motivovaní programátoři, kteří budou společně pracovat na řešení přiřaze-

ných a mnohdy složitých úkolů [28 s. 49–52]. První agilní hodnota zároveň zdůrazňuje, 

že kromě schopných jedinců je také potřeba, aby v procesu celého vývoje byla udržena 

vysoká úroveň komunikace a to nejen uvnitř vývojového týmu, ale i vůči ostatním stakehol-

derům. 

Druhá hodnota klade větší důraz na fungující SW než na vyčerpávající dokumentaci. Jed-

nou z největších priorit agilních metod je dodání funkčního SW, tudíž by se všechny zdroje 

měly zaměřovat na vývoj ve stejně dlouhých několikatýdenních intervalech. Funkční SW 

znamená hodnotu pro zákazníka, který platí za dodaný funkční produkt, nikoliv za doku-

mentaci [27 s. 53]. Trefnou připomínku uvádí Abrahamsson a kol., který ve své knize zdů-

razňuje, že cílem vývojářů je udržovat co nejjednodušší a nejpřehlednější kód s validními 

komentáři, aby bylo možné snížit množství dokumentace na co nejnižší úroveň [28]. 

Zaměření na zákazníka je další z klíčových bodů agilního přístupu nejen k vývoji SW [29 

s. 1–2]. V jistém smyslu to znamená, že průběh vývoje se odvíjí od toho, jaké jsou u zákaz-

níka nastaveny aktuálně priority [27].  
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V neposlední řadě je vzhledem k rapidně se měnícímu prostředí potřeba rychle reagovat 

na změny, které jsou v požadavcích dle agilního manifestu vítány. Vývojový proces tedy 

musí být naplánován s minimálním úsilím a pravidelně opakován, dokud není zákazník 

zcela spokojen. Agilní přístupy počítají s tím, že se potřeby zákazníků se během běžícího 

projektu vyvíjejí a mění se zároveň i jeho priority. Pravidelné plánování bez velkých investic 

do dokumentace otevírá cestu k nejvyšší dodané obchodní hodnotě [27]. Tato poslední 

hodnota velmi dobře koresponduje s uvedenými definicemi výrazu agile, které jsem uvedla 

v úvodu této kapitoly. 

2.1.2 Dvanáct principů stojících za agilním manifestem 

Agilní manifest kromě výše zmíněných čtyř hlavních hodnot uvádí také základní principy 

stojící za agilním manifestem. Tyto principy byly sepsány jako doporučení pro správné 

agilní fungování: 

„Naší nejvyšší prioritou je vyhovět zákazníkovi časným a průběžným dodáváním hodnot-

ného softwaru. 

Vítáme změny v požadavcích, a to i v pozdějších fázích vývoje. Agilní procesy podporují 

změny vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka. 

Dodáváme fungující software v intervalech týdnů až měsíců, s preferencí kratší periody. 

Lidé z byznysu a vývoje musí spolupracovat denně po celou dobu projektu. 

Budujeme projekty kolem motivovaných jednotlivců. Vytváříme jim prostředí, podporujeme 

jejich potřeby a důvěřujeme, že odvedou dobrou práci. 

Nejúčinnějším a nejefektnějším způsobem sdělování informací vývojovému týmu 

z vnějšku i uvnitř něj je osobní konverzace. 

Hlavním měřítkem pokroku je fungující software. 

Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. Sponzoři, vývojáři i uživatelé by měli být 

schopni udržet stálé tempo trvale. 

Agilitu zvyšuje neustálá pozornost věnovaná technické výjimečnosti a dobrému designu. 

Jednoduchost--umění maximalizovat množství nevykonané práce--je klíčová. 

Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vzejdou ze samo-organizujících se týmů. 

Tým se pravidelně zamýšlí nad tím, jak se stát efektivnějším, a následně koriguje a při-

způsobuje své chování a zvyklosti.“ [30] 
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2.2 Agile vs. tradiční řízení vývoje SW 

Agilní manifest byl napsán za účelem poukázání na zastaralost tzv. tradičního řízení pro-

jektů (někdy také nazýváno klasické řízení), které bylo z pohledu signatářů manifestu v ob-

lasti řízení SW projektů neefektivní. Pozitivní dopady agilního řízení jsou nejlépe pochopi-

telné při porovnání obou přístupů. 

Jedním z tradičních přístupů založených na plánu je tzv. vodopádový proces (angl. waterfall 

process), který býval v jisté době nejběžněji používaným pro vývoj SW [31]. Tento sek-

venční model byl popsán již v roce 1970 Walterem Roycem v publikovaném článku zabý-

vajícím se popisem modelu vývoje SW [32]. Model je znázorněn na Obrázek 1: Vodopádový 

model, Zdroj: vlastní překlad dle Royce. Na obrázku je viditelné, že jednotlivé kroky vývoje 

se prochází jeden po druhém. Neexistuje zde žádná možnost návratu k předchozímu kroku. 

Royce v článku uvádí, že základnímu vodopádovému modelu věří, ale zároveň uznává, že 

je implementace riskantní a vybízí k neúspěchu. Největší problém vidí ve fázi testování, 

ke které dochází až po ukončení vývoje. Existuje zde riziko, že se během testovací fáze 

odhalí nedostatky, kvůli kterým bude potřeba upravit požadavky nebo bude muset dojít 

ke změně designu. To by však znamenalo navrácení se do prvního bodu a znovu opako-

vání celého procesu, což by způsobilo nedodržení plánu a zvýšení nákladů až o 10 % [32]. 

Každá fáze původního waterfall modelu je dokončena pouze jednou dosažením milníku, 

po kterém následuje další fáze. Takovýto způsob vývoje SW vyžaduje podrobný plán 

včetně kompletního seznamu požadavků. Projektový tým a zákazník musí mít předem jas-

nou představu, jaké konkrétní vlastnosti přinesou nejvyšší hodnotu [33 s. 197–202]. 

Obrázek 1: Vodopádový model, Zdroj: vlastní překlad dle Royce 
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Autor poukázal ve svém článku na chyby tohoto modelu a navrhl vylepšení. Představil první 

vylepšený model, do kterého zahrnul iteraci mezi po sobě jdoucími kroky vývoje. Tento 

vylepšený model vidíme na Obrázek 2: Vylepšený vodopádový model I., Zdroj: vlastní pře-

klad dle Royce. Z jednotlivých kroků se tedy dá vrátit k tomu předchozímu. 

Royce si byl zároveň vědom toho, že ve skutečnosti mají iterační smyčky tendenci se ode-

hrávat mezi fázemi, které jsou od sebe vzdálenější, což znázorňuje Obrázek 3: Vylepšený 

vodopádový model II., Zdroj: vlastní překlad dle Royce. 

Porovnání hlavního rozdílu mezi tradičním a agilním vývojem SW lze dosáhnout porovná-

ním obou konceptů. Ačkoliv se agilní metody s těmi tradičními sestávají ze stejných fází, 

vodopádový model projde každou fází pouze jednou, na rozdíl od agilního přístupu, který 

je prochází iterativně všechny. 

Obrázek 2: Vylepšený vodopádový model I., Zdroj: vlastní překlad dle Royce 

Obrázek 3: Vylepšený vodopádový model II., Zdroj: vlastní překlad dle Royce 



 19 

Rozdíl můžeme vidět na Obrázek 4. Systémové, SW požadavky a analýza byly spojeny 

do jednoho bodu spolu s fází plánování v modelu představující waterfall. Ostatní fáze zů-

stávají nezměněné. Obrázek ukazuje, jak oba přístupy postupují v čase. U vodopádového 

modelu můžeme pozorovat sestupnou tendenci v čase, kdy na konci celého procesu do-

dáme hotový produkt. Naopak u agilního přístupu pozorujeme jednotlivé iterační cykly [31], 

které jsou na pohled kratší a do kterých se vejdou stejné kroky, které jsou používány v tra-

dičním vodopádovém modelu. V jednom iteračním cyklu je přírůstek SW analyzován, navr-

žen, vytvořen a testován. Na konci každé iterace je nově vzniklý přírůstek plně použitelný. 

Postupem času je postupnými iteracemi vytvořen konečný produkt. Tato metoda umožňuje 

rychlou a ekonomicky výhodnou reakci na změny a chyby, které se během procesu po-

stupně objevují. Postupné dodávky funkčního produktu zajišťují, že zákazník má vždy k dis-

pozici použitelnou verzi produktu [34]. 

Ve vodopádovém modelu se zákazníci v počáteční fázi plánování potýkají s potížemi spo-

jenými s vymezením přesného rozsahu produktu. Tradiční přístup není pružný v reakci 

na konkurenci, měnící se tržní podmínky nebo nové technologie [35], protože požadavky 

na finální produkt jsou předem stanovené. Naopak při použití agilních metodik má dodava-

tel možnost díky iteračnímu cyklu jednotlivé výstupy konzultovat se zákazníkem a následně 

upravovat další iterace jeho aktuálním prioritám. Ve skutečnosti se vyvíjí pouze to, co je 

pro zákazníka v daný moment klíčové a přinese mu nejvyšší hodnotu. 

Další důležité rozdíly mezi agilním a tradičním řízení, co se přístupu k jednotlivým oblastem 

týká, znázorňuji v Tabulka 3. 

 

Obrázek 4: Rozdíl mezi waterfall a agilním přístupem, Zdroj: vlastní překlad dle CustomerThink.com 
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2.3 Specifika agilního produktového vývoje 

Agilní manifest byl napsán z pohledu vývoje SW. Agile je v zásadě přístup k maximalizaci 

úspěchu při realizaci komplikovaných projektů. Principy ani zásady v něm obsažené nejsou 

souborem pravidel, nýbrž se jedná pouze o soubor priorit, hodnot a preferencí. To zde po-

nechává dostatečný prostor pro přizpůsobení způsobu implementace agilu dle potřeb kon-

krétního podniku a projektu [36]. Součástí agilního přístupu je identifikace optimálního způ-

sobu efektivního vývoje SW použitím zmíněných hodnot a principů a zároveň vynaložení 

úsilí pro dosažení tohoto optimálního bodu [24]. 

Původním cílem agilu bylo vylepšení vývoje SW projektů [37]. V dnešní době je však možné 

využívat agilní přístup také pro odvětví nezabývající se touto činností [38 s. 17–35]. Coc-

kburn ve své publikaci uvádí, že agilní metody můžou být požívány za různých podmínek 

a nezávisí to pouze na správném určení vhodné metodiky, ale také o tom, jak jsou metody 

použité za účelem stát se agilním [39] Pomalu se prosazují agilní principy, nástroje a po-

stupy i při vývoji HW produktů [40]. 

V praxi se setkáváme s výrazem integrovaný systém (angl. embedded system), který defi-

nujeme jako mikroprocesorový nebo mikrokontrolérový systém HW a SW určený k prová-

dění vyhrazených v mechanickém nebo elektrickém systému [41]. Za integrovaný systém 

považujeme tedy produkt, který je kombinací počítačového HW a SW nadesignovaného 

pro specifické fungování. Takovéto systémy mohou být programovatelné nebo mít fixní 

funkcionalitu. Za příklad integrovaného systému můžeme považovat například automobily, 

mobilní telefony, průmyslové stroje, lékařské přístroje nebo IoT zařízení [42]. 

Nejviditelnějším rozdílem mezi vývojem HW a SW je fakt, že HW není možné vrátit do před-

chozího stavu, přizpůsobit a upravit stejnou rychlostí nebo s minimálním dopadem na ná-

klady a čas, jako SW [40]. 

Tabulka 3: Porovnání mezi tradičním a agilním vývojem SW, Zdroj: překlad dle Hammersteina (2009) 

Oblast Tradiční řízení Agilní řízení

Zásadní postoj
Vývoj je předvídatelný a založený 

na plánu
Vývoj je průzpůsobivý a přírůstkový

Styl řízení Velení a řízení Vedení a spolupráce

Ovládání Orientované na proces Orientované na lidi

Velikost projektu Velký Malý

Týmy Řízené; formální Samoorganizující se; spolupráce

Spolupráce se zákazníky Nízká; mimo pracoviště Vysoká; na pracovišti

Požadavky Definované v předstihu; stabilní Vznikající průběžně; měnící se

Postoj ke změnám Odolný Vítající

Refactoring Drahý Levný

Architektura a design Na základě současných požadavků
Na základě současných 

a budoucích požadavků

Motivace Úkoly a aktivity Vlastnosti produktu

Dokumentace Srozumitelná Stručná

Řízení znalostí Explicitní Tacitní

Návratnost investice Na konci projektu V průběhu projektu
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Specifika produktového vývoje mají obrovský dopad na to, jak plánujeme, řídíme a prová-

díme projekty zabývající se vývojem HW produktů. Za hlavní tři rozdíly mezi projekty v ob-

lasti vývoje HW a SW řadí autor následující [40]: 

1) Dodací lhůta 

Kompilace SW zabere několik minut, kdežto u výroby HW produktů jsou jednotlivé kroky 

časově náročnější. Existuje snaha o zkrácení délky jednotlivých fází, mezi které patří např. 

obstarání komponent a sestavení samotného zařízení. Avšak ani v dohledné době se ne-

budou moci srovnávat s rychlostí dokončení SW produktu. Od prvního dne započatí práce 

na novém produktu až po jeho změny na poslední chvíli hraje časová náročnost realizace 

velikou roli. 

2) Náklady na součástky 

U vývoje SW jsou téměř všechny náklady vynaložené na pracovní sílu. Není obtížné ani 

nákladné poskytnout každému plný přístup k nejnovější verzi SW, kterou si mohou vyzkou-

šet. Ve vývoji HW jsou náklady na dodání zkušebního zařízení koncovému uživateli vyšší 

a dodání zařízení trvá déle.  

3) Nehomogenní práce 

Agilní týmy se zpravidla skládají z odborníků na různé dovednosti. Agilní tým zabývající se 

vývojem SW bude obsahovat méně potřebných dovedností oproti týmům zabývajícím se 

vývojem HW. Kromě SW, který je stále více přítomen v nových HW produktech, se HW 

skládá z dalších komponent, mezi které patří např. lisované součástky, optika, kabeláž, ob-

vody, montáž a balení. Při vývoji HW je potřeba se zaměřit na další oblasti jako je výzkum, 

výroba, příjem, kontrola apod. 

Dalším specifikem HW produktů je nemožnost rychlého opravení chyby. Chyby, které u SW 

produktu proniknou do produkčního prostředí, je možné opravit vydáváním aktualizací. Fy-

zické produkty naopak po ukončení výroby nelze upravit bez nutnosti nákladného svolávání 

dotčených produktů [43].  
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Thompson ve své publikaci uvádí několik dalších odlišností HW a SW vývoje. Pro lepší 

přehled jím uvedené rozdíly znázorňuji z hlediska HW v Tabulka 4. Veškeré uvedené od-

lišnosti jsou uvedeny vůči vývoji SW produktu. 

Není pravda, že u vývoje HW a SW nenajdeme žádné společné znaky. Publikace Agile 

processes for HW development uvádí, že oba produkty jsou určeny pro interakci uživatelů, 

produkují výstupy dle vložených vstupů, mají funkční (uživatelsky orientované) a nefunkční 

požadavky a jedná se o komplexní produkty [44].  

Ačkoliv se agilní přístupy používají již i v oblasti vývoje HW, nebylo však dosud zveřejněno 

mnoho článků či studií, které by potvrzovaly přidanou hodnotu agilního řízení vývoje v tomto 

odvětví. Gustavsson uvádí pozitivní zkušenosti s prvním přijetím agilních přístupů k vývoji 

HW ve společnosti Ericsson [45]. Greene ve své studii reportuje pozitivní zkušenost se 

zavedením agilního přístupu v případě vývoje firmwaru pod záštitou společnosti Intel [46]. 

Ronkianen označuje vývoj integrovaných systémů za vývoj softwaru „souvisejícího s kon-

krétním hardwarem“ [47]. V neposlední řadě Kaisti navrhuje, že pro vývoj integrovaných 

systémů je možné použít upravené agilní postupy, které budou odpovídat omezením ply-

noucím z povahy těchto produktů [48]. Tyto studie potvrzují potenciální výhody plynoucí 

z přijetí agilního řízení. Nutno podotknout, že zkoumanými subjekty byly vždy zavedené 

společnosti, které nebyly startupy. 

  

Hledisko HW

dražší změna, složitější provedení

odkládání zásadních změn na budoucí aktualizace produktu, případně hrozí vysoké 

náklady související např. s odloženými plány přepravy apod.

Způsob rozvoje produktu
rozvoj produktu záleží na fyzických komponentách příští generace, které nebyly 

v předchozím produktu vyzkoušené

Nové verze
menší prostor pro významné kvalitativní změny a větší zaměření na kvantitativní 

vylepšení

omezen potřebou začlenit potřebné součástky, které mají mnohdy delší dodací 

lhůty

rozsáhlé architektonické práce před návrhem produktu (kvůli vysokým nákladům 

na změnu)

méně specializovaných testů, pro které je potřeba dražší vybavení

provádějí jej inženýři, kteří produkt přímo vytvářejí

Produkční nasazení
dokončení čtyř paralelních synchronizovaných projektů: podrobný design, výrobní 

proces, zkušební a kontrolní proces, dodavatelský řetězec pro komponenty

Produkt větší komplexita

Náklady na konci vývojového cyklu HW produktu náklady na jeho vývoj rostou

Čas větší časová náročnost

Testování

Design

Možnosti změny

Tabulka 4: Odlišnosti vývoje HW od SW produktů; Zdroj: vlastní zpracování dle Thompsona 
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2.3.1 IoT zařízení 

Internet of Things (dále IoT), známý také jako internet věcí, představuje komplexní pro-

středí, které propojuje velké množství heterogenních fyzických objektů nebo věcí s interne-

tem. Tato propojení mají za účel zvýšit efektivitu činností jako je logistika, výroba, zeměděl-

ství, automatizace domácnosti a různých všudypřítomných počítačových aplikací pracují-

cích v reálném čase [49]. IoT díky svým chytrým řešením může zásadně usnadnit a zlepšit 

lidstvu život [50]. Matthew Evans tuto definici ještě zjednodušuje a říká, že IoT je tvořeno 

zařízeními od jednoduchých senzorů, přes mobily a wearables, které jsou navzájem propo-

jené [51]. 

Pro vývoj IoT řešení je z hlediska jejich složité architektury potřeba zapojení mnoha různých 

oborů znalostí, jako je SW, elektronika, design produktu, funkční design a design služeb. 

Díky tomu jsou produkty složitější, což vede k rozšíření množství požadavků na jejich vývoj 

[52]. Vedle HW perspektivy je u IoT zařízení vyžadován současně dobrý vzhled, užitečnost 

a také co nejsnadnější výroba [43]. Z perspektivy vývoje firmware pro IoT zařízení je po-

třeba vzít v úvahu další aspekty, které kromě zabezpečení dat a ochrany osobních údajů 

zahrnují výběr správného řešení. Pro správné rozhodnutí je potřeba vzít v úvahu vlastnosti 

jako je komunikační rozsah sítě, frekvence žádostí o informace a v neposlední řadě také 

spotřeba energie při přenosu dat. Vzhledem k vzájemným závislostem mezi těmito třemi 

charakteristikami a běžně omezené energetické kapacitě IoT zařízení je potřeba najít 

správnou rovnováhu výkonu, která nebude ohrožovat životnost zařízení [53]. 

Vývoj IoT produktů můžeme rozdělit do oblastí HW, SW, elektroniky a služeb. Dle uvede-

ných specifik vývoje obecných HW produktů a specifických IoT zařízení můžeme identifiko-

vat následující výzvy, které oproti vývoji SW mohou agilní přístup k vývoji zkomplikovat: 

- vyšší počet disciplín zapojených do vývoje, 

- zvýšený výskyt závislostí mezi jednotlivými obory, 

- z toho plynoucí vyšší složitost zařízení. 

2.4 Agile ve startup společnostech 

Z hlediska povahy startup podnikání se očekává, že takové společnosti mají k agilu velmi 

blízko. Neustále měnící se prostředí a potřeba rychlého reagování nutí firmy praktikovat 

agile, i když o tom samy nevědí. 

Nguyen a spol. ve své studii zkoumali 20 startup podniků z hlediska jejich agility. Dvě spo-

lečnosti účastnící se studie nikdy o agilních metodikách neslyšely. Dalších sedm startupů 

se s pojmem agile již setkalo, ale proklamují, že agilně nefungují. Ani jeden ze starupů 

striktně neaplikuje nějaký z agilních přístupů. Zbytek zkoumaných společností adoptoval 

pouze některé z agilních praktik, které jim vyhovují [54]. 

Sklon technologických startupů k využívání agilu pramení především z nevýhod tradičního 

řízení, které bylo popsáno výše. Jednou z takovýchto nevýhod je např. fakt, že se techno-
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logie a požadavky zákazníků mění rychleji než dříve. Vodopádový model nedokáže reago-

vat na měnící se zákaznické priority, požadavky a případně technologie. V neposlední řadě 

se předpokládá, že prostřednictvím tradičního přístupu nebude výsledný produkt tak spo-

lehlivý [55]. 

Agilní přístupy se osvědčily především ve velkých společnostech. Je však nutné pozname-

nat, že dynamika komunikace a spolupráce ve startupech se od větších a zavedených spo-

lečností velmi liší. Startupy mohou řešit problémy, které se na korporace nevztahují. V zá-

vislosti na aktuálním prostředí se obchodní cíl startupu může neustále upravovat, aby byl 

schopný na tyto změny efektivně reagovat [56]. 

Wolpers se ve své publikaci týkající se agilní transformace zmiňuje také o startupech a 

jejich agilitě. Na základě jeho zkušeností několika z německých startupů doporučuje, aby 

se takové podniky nesnažily stát plně agilními za každou cenu. Dle Wolperse existují orga-

nizace, které se nemusí stát zcela agilními, a přesto jsou stále schopny vytvářet hodnotu a 

generovat dostatečný zisk nejen k návratnosti investic/uspokojení investorů [57]. 
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3 Agilní transformace 

Světový trh prochází velkými změnami, které jsou připisovány sílícímu dosahu digitálních 

technologií. Digitální technologie mají v mnoha ohledech veliký vliv na neustále se zrychlu-

jící dynamiku konkurenčního a spotřebitelského prostředí a jejich zvýšenou nepředvídatel-

nost. Tento neustále probíhající rapidní posun zapříčiňuje, že mnoho firem nestíhá 

na změny včas reagovat. Mnoho z nich zůstává uvízlých v zastaralých pracovních režimech 

zabraňujících pohybu vpřed, ve strukturách vzniklých v dřívější době zabraňující agilitě 

a horizontální spolupráci, v neinovativních procesech, v zastaralých kulturách nebo dalších 

přístupech, které pro současný moderní trh již nejsou vhodné. Podniky z různých odvětví 

mají urgentní potřebu transformace za účelem stát se mnohem více přizpůsobivými a rych-

leji reagujícími na probíhající změny na trhu [58 s. 1–4]. Rychle se vyvíjející trendy v oblasti 

informačních technologií, tlak na rychlé dodání produktu a velká dynamika trhu posouvají 

potřeby podnikatelských subjektů blíže k využívání agilních metod. Rostoucí obavy ze spo-

lehlivosti těchto přístupů vyžadují opatření nejlépe implementované pomocí řešení založe-

ných na plánech. Aby organizace splnily různorodé potřeby trhu, musí se pečlivě vyvíjet 

směrem k nejlepší rovnováze agilních a plánovacích metod, které nejlépe odpovídají jejich 

situaci [59]. 

Aby firmy v dnešním světě přežily a prosperovaly, provádí mnoho organizací zásadní posun 

od tradičního organizačního modelu určeného pro průmyslovou ekonomiku k agilním mo-

delům vhodnějším pro dnešní digitální ekonomiku. Posun tímto směrem ohlašuje novou 

formu organizace, která umožňuje inovace, spolupráci a vytváření hodnot nebývalou rych-

lostí, rozsahem a dopadem [60].  

Pochopení agilní transformace začíná dle Smeta pochopením toho, co není. Za agilní trans-

formaci se nepovažuje přijetí samostatných metodik pro agilní produktový vývoj. Agilní 

transformace je proces přeměny celé organizace na reaktivní přístup založený na agilních 

principech [61]. Proces agilní transformace nezahrnuje pouze vývojový proces produktu 

Obrázek 5: Agilní transformace, Zdroj: vlastní překlad dle ProductPlan.com 



 26 

a s ním spojené činnosti, nýbrž také změnu rolí, odpovědnosti a myšlení lidí, které se při-

způsobují agilním principům a hodnotám. 

Definice agilní transformace není jednotná. Za agilní transformaci můžeme považovat po-

stupnou přeměnu formy nebo povahy organizace tak, aby byla schopna prospívat ve flexi-

bilním, spolupracujícím, samo organizujícím se a rychle se měnícím prostředí [62]. Gabriel 

vnímá agilní transformaci jako nový způsob myšlení a řešení problémů co nejrychle ji. 

Mnoho společností se stále neztotožnilo s novým přístupem řízení, a proto je negativně 

ovlivněna schopnost společností rychle a efektivně se přizpůsobovat změně [63]. 

Opuštění tradičního přístupu řízení inovací a přechod na agilní metody označuje Tolfo jako 

proces agilní transformace. Jedná se o organizační úsilí zajistit kompatibilitu činností vývoje 

SW a požadovaných rolí s agilním přístupem s tím, že jsou ovlivněny také téměř všechny 

aspekty organizace [64]. Nerur považuje za cíl agilní transformace stát se agilním, nikoliv 

dělat agile. To znamená, že se nejedná pouze o přeměnu vývojového procesu a dalších 

činností. Změnit se musí i role, odpovědnosti a myšlení zaměstnanců tak, aby odpovídaly 

agilním principům. Nerur zároveň uznává, že v praxi je velmi obtížné toho dosáhnout [65]. 

Skutečný proces agilní transformace je o změně vnímání, postojů a chování lidí v SW spo-

lečnostech [66]. Proto tento proces zahrnuje všechny aktivity a postupy potřebné ke změně 

vývojového přístupu z tradičního na agilní. Rozsah těchto činností se neomezuje pouze 

na technické postupy, ale zahrnuje také sociální a lidské aspekty [64]. To je skutečný dů-

vod, proč agilní transformace vyžaduje veliké úsilí a obvykle trvá dlouho [67]. 

Perkin říká, že se naprostá většina firem nachází na počátku agilní transformace organi-

zace. K ní je potřeba přistupovat jako ke komplexnímu procesu přeměny celé organizace, 

nikoliv pouze jejích jednotlivých částí. Je potřeba použít propracovanější přístup k aplikaci 

agility prostřednictvím hlubší analýzy základních aspektů organizační struktury, procesů, 

kultury, fungování a způsobu vedení podniku. Jinak řečeno, je třeba podpořit zavedení no-

vého způsobu fungování, které umožní organizaci menší reakční dobu, prostor pro experi-

mentování [58].  

K vylepšování fungování organizace má docházet průběžně, nikoliv postupně, protože 

se společnosti potřebují optimalizovat pro současnost a zároveň zůstat navrhovat a vytvářet 

hodnotu pro budoucnost. Mnoho společností již zjistilo, že účinným prostředkem pro gene-

rování vyšší obchodní hodnoty v této rychlé době, je neustálé zvyšování agility organizace 

[58]. 

Nedá se tvrdit, že všechny podniky, které se o agilní transformaci pokusily, vědí, jak s agil-

ními principy pracovat. Mnoho ze subjektů se dle Perkina potýká s jejich špatným pocho-

pením, podceněním jednotlivých jejich aspektů či špatnou aplikací. Tento fakt označuje 

za tzv. agilní mezeru. [58] 

S agilní transformací bývá spojováno několik výrazů týkajících se škálování. 

Anglický výraz agile at scale (česky agilní v rozsahu), známý také jako scaled agile (česky 

škálovaný agile), se zaměřuje na navyšování počtu agilních týmů v organizaci a současně 

zlepšování jejich výkonnosti, zatímco stávající byrokratické a inovativní procesy zůstávají 
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nezměněné. V tomto případě mnohdy ze strany vedení společnosti dochází k přijímání 

úsporných opatření zaměřených na snižování nákladů v kombinaci s vytvářením agilních 

týmů. Tento postup je při řízení agilní transformace dle Rigbyho považován spíše za úskalí, 

ačkoliv zmiňuje, že ne vždy musí tento přístup k agilitě dopadnout katastrofálně [68]. 

Everett se ve svém článku zabývá rozdílem mezi škálováním agilu a agilní kulturou organi-

zace. Agilní škálování je používáno za účelem dodání produktu, pro které jsou používány 

jednotlivé agilní metodiky, frameworky, které však nenabízí řešení pro dosažení agilního 

fungování podniku [69]. Cílem agilní transformace je přetvoření se v tzv. agilní podnik, který 

nezavádí pouze škálovaný agile pro vývoj produktu, nýbrž se snaží vytvořit vyvážený pro-

vozní model podniku, který využívá agilní metody také k následujícím třem činnostem: 

1) spolehlivé a efektivní řízení společnosti, 

2) schopnost přizpůsobit podnikání a využít tak nepředvídatelné příležitosti, 

3) soulad obou výše uvedených činností [68]. 

Základním prvkem agilního podniku zůstávají agilní inovační týmy. Kromě těch v podniku 

pracuje mnoho lidí zabývající se nezbytnými činnostmi spojenými s provozem podniku. 

I v této oblasti by měla být agilní transformace vedena z hlediska vedení stejným způso-

bem, jako by vedli agilní tým [68]. 

Cílem škálování je dle Maslana vybudování replikovatelného systému pro poskytování pro-

duktů a služeb, který podniku umožní zvýšit jeho zákaznickou základnu, aniž by musel stej-

ným způsobem zvyšovat své režijní náklady [70]. 
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Agilní podniky dle Wouter a spol. vykazují jisté specifikace. Těchto 5 společných znaků 

obsahuje 23 praktik, díky kterým lze firemní agility dosáhnout (Obrázek 6: Pět znaků agilní 

organizace, Zdroj: vlastní překlad dle McKinsey&Company) [71]. 

Schopnosti jakéhokoliv podniku jsou zakotveny v jeho organizačních strukturách, politikách 

a postupech, jakož i v kulturních přesvědčeních a mentálních modelech, na kterých společ-

nost funguje. Všechny tyto faktory je potřeba při provádění agilní transformace vzít v potaz 

[72]. 

3.1 Agilní vedení a nastavení mysli 

Pro úspěšný průběh a dovršení agilní transformace je napříč organizací potřeba přijmout, 

že agilní principy nejsou pouhým procesem a pracovní metodikou používanou v agilních 

týmech. Při jejich správném a uvážlivém použití se už jedná o způsob fungování a myšlení, 

který podnikům umožňuje stát se vnímavějšími a obratnějšími ve složitých rychle se mění-

cích adaptivních prostředích [58]. 

Obrázek 6: Pět znaků agilní organizace, Zdroj: vlastní překlad dle McKinsey&Company 
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Agilní vedoucí tým je klíčovou součástí agilního podniku, který funguje jako agilní strate-

gický tým zaměřující se na prospěch celé organizace. Musí pochopit, jakým způsobem vy-

tváří hodnotu a budovat důvěryhodnost svých týmů pro provoz firmy. Vedení se zaměřuje 

na definování priorit, rozdělování zdrojů a odstraňování překážek pro samostatné agilní 

týmy. Agilní vedení může podporovat rychlé rozhodování tím, že bude inkluzivní, nadměrně 

komunikovat, koučovat a vytvářet učební smyčky [68 s. s. 66-67]. 

Dle portálu McKinsey začíná agilní transformace právě u přeměny leadershipu. Ve článku 

je zdůrazněno, že vedoucí pracovník musí začít s přeměnou způsobu myšlení u sebe. Pře-

sun ke kreativnímu myšlení upřednostňuje objevy před jistotou v podobě podpory inovací, 

partnerství před klasickou autoritou v podobě nadřízený – podřízený a hojnost před nedo-

statkem v podobě neomezených zdrojů a potenciálu, které má daná organizace k dispozici. 

[73] 

Článek zveřejněný Pedersenem uvádí, že agilní leader by měl být vzdělaný v oblasti agil-

ního řízení, aby dokázal šířit správné myšlenky napříč organizací. Dále by měl mít neustálý 

přehled o tom, v jakém stavu se aktuálně společnost nachází a snažit se o nastavení pra-

videl, která budou myšlenku agilního podniku podporovat. Je potřeba, aby uměl přiznat 

chybu a sdílel se svými týmy, jak se z ní poučil. Cílem je vytvořit kulturu, kde při selhání je 

očekávané se z chyb poučit. Takový zaměstnanec musí vědět, jak vést lidi, a snaží se dělat 

maximum pro to, aby byly splněny veškeré jejich potřeby. Leader musí být svým týmům 

oporou. Posledním klíčovým prvkem agilní kultury je neustálé zlepšování se, díky kterému 

se vyvíjí podnik směrem k ještě agilnější organizaci [74]. 

Dle Rigbyho se vedoucí tým snaží rozšířit agilitu napříč společností tím, že se snaží vštípit 

agilní hodnoty a principy do celého podniku včetně částí, které se do agilních týmů neorga-

nizují. [75 s. 9] Agilní management formuje a komunikuje vizi, kterou mají za cíl agilní týmy 

naplňovat. Dále v jejich by se měli snažit formovat a spravovat jednotlivé podřízené agilní 

týmy [76 s. 99–102]. 
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3.2 Měření úrovně agility ve společnosti 

Existuje několik přístupů k měření úrovně agility ve společnosti. K měření agility se dá při-

stupovat dvěma způsoby – kvalitativním a kvantitativním. 

Jedním z kvalitativních modelů jsou tzv. domény agility podniku (angl. Domains of Business 

Agility) z dílny Business Agility Institute. Tento model pracuje s pěti základními dimenzemi, 

mezi které patří: zákazník, vztahy, vedení, jednotlivci a provoz. Tyto dimenze jsou následně 

rozděleny ještě na třináct jednotlivých domén, jak je zřetelně vidět na Obrázek 7 [77]. Patří 

sem: people management, jeden tým, strategická agilita, růstové myšlení, vlastnictví & od-

povědnost, řemeslná dokonalost, strukturální agilita, procesní agilita, podniková agilita, pra-

covní síla, partneři, board a zákazník. 

  

Obrázek 7: Domains of Business Agility, Zdroj: Business Agility Institute 
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Portman zařazuje na svém blogu v rámci svého projektu „A bird’s view on the agile forst“ 

tento model mezi ty, které jsou zaměřeny spíše na kulturu podniku [78]. Dle Business Agility 

Reportu zveřejněným společností Accenture je každá doména základní charakteristikou 

agilní organizace a všechny jsou stejně důležité, zároveň nezbytné a vzájemně propojené. 

Firma Accenture využila tento model ve výzkumu vyspělosti agility ve společnostech, čímž 

vyzkoumala stav agility prostřednictvím dobrovolného anonymizovaného online průzkumu 

[79]. Samotný model dle Business Agility Insitute využívá následující klasifikace úrovně agi-

lity: 

a) pre-crawl – organizace se většinou řídí tradičními procesy; 

b) crawl – organizace s business agilitou teprve začíná; 

c) walk – základy podnikové agility se používají a zkoumají se pokročilejší metody; 

d) run – organizace již učinila významné kroky směrem k podnikové agilitě; 

e) fly – organizace je lídrem v oblasti globální podnikové agility [77]. 

Druhým kvalitativním přístupem je tzv. Evidence Based Management vyvinutý organizací 

Scrum.org, který už je zároveň považován za framework, pomáhající organizacím zavést 

správná opatření zahrnující investování na správná místa, činění chytřejších rozhodnutí 

a snižování rizika pomocí iterativního přístupu. Základními klíčovými hodnotami jsou sou-

časná a nerealizovaná hodnota, schopnost inovovat a doba uvedení na trh [80]. Současná 

hodnota se měří spokojeností zákazníků a zaměstnanců, či ukazatelem příjmu na zaměst-

nance. Doba uvedení na trh se sleduje metrikou četnosti nasazení, dodací lhůtou, či stabi-

lizační dobou jednotlivých nasazení. Z hlediska schopnosti inovovat se sleduje technický 

dluh, čas strávený na budování nových produktů v porovnání s údržbou či opravou vad 

nebo počet současně běžících projektů. Nerealizovaná hodnota se může vyjádřit podílem 

na trhu či mezerou spokojenosti zákazníků a uživatelů [81]. To, jak bude podnik agilitu měřit, 

závisí zcela na něm. Měřítka výše uvedená jsou pouze doporučená a představují kombinaci 

kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, které není zcela jednoduché interpretovat. 

Gren a spol. provedl výzkum zaměřený na měření agility čistě kvantitativním přístupem. 

Ve své práci tvrdí, že veřejnost si přeje mít validovaný nástroj, kterým se bude moci agilita 

měřit. Pro výzkum byl použit složitý postup, který za hlavní měřítko spolehlivosti využívá 

interní konzistenci a průzkumné analýzy hlavních faktorů. Autoři uvádí, že jejich postup ne-

byl dostatečný a je potřeba při takovém měření zahrnout ještě hlubší analýzu s kulturními 

a kontextovými položkami [82]. 

Mnoho dalších přístupů kombinuje kvantitativní a kvalitativní přístup ke zjištění míry agility 

konkrétního podniku. Jednotlivé modely se liší jak postupem výpočtů, způsobem dotazo-

vání se respondentů, tak ukazateli, které jsou pro měření používány. Odborná veřejnost 

se shoduje, že neexistuje univerzální a přesný model, který je schopen podnikovou agilitu 

změřit stoprocentně dobře. 
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3.3 Organizační struktura 

Návrh organizační struktury je klíčovou součástí procesu zlepšování agility podniku. Sla-

dění jak fyzického pracovního prostoru, tak organizační struktury, jsou prostředky, které 

organizaci napomůžou k lepšímu fungování na rychle se měnícím trhu [83]. Agilní transfor-

mace prostřednictvím změny organizační struktury přímo ovlivňuje moc a kontrolu v orga-

nizacích [84].  

O’Reilly a Tushman přichází v roce 2004 s definicí tzv. oboustranné organizace, která 

je schopná neustále zlepšovat stávající modely a současně vyvíjet průlomové inovace. To 

podle nich souvisí s výzvou dívat se dozadu při péči o produkty a procesy z minulosti a zá-

roveň hledět vpřed a připravovat se na inovace, které definují novou budoucnost [85]. 

Aby obchodní jednotky podniku mohly podnikat a zároveň provádět potřebné změny v tak 

bouřlivých dobách, musí být definovány způsoby, které je proaktivně povzbuzují k neustá-

lému přizpůsobování se měnícím se potřebám zákazníka [68 s. 78–79].  

Větší agilita organizace dle Perkina pochází od zmocněných agilních týmů, které fungují 

dobře při řešení výzev důležitých pro podnikání [58 s. 71–74]. Jeff Bezos, zakladatel 

úspěšné společnosti Amazon, zastává názor, že agilní týmy by měly být dostatečné malé. 

Říká, že agilní tým by měl být tak velký, aby se jeho členové najedli ze dvou velkých pizz 

(6-8 lidí) [86]. Udržení správné velikosti agilního týmu je důležité z hlediska problémů s ko-

munikací, ale také omylům při škálování týmu, kdy mají lidé tendenci přeceňovat schopnosti 

týmu a podceňovat čas dokončení úkolu s rostoucí velikostí týmu, a ztrátou relací, tedy 

pocitem, že je obtížné ve velkých týmech získat podporu [58 s. 74–74]. 

Agilní tým je základem agilního podniku. Dle portálu Leading Agile je agilním týmem malá 

multifunkční skupina lidí, která je složená z odborníků na různé činnosti, které jsou potřeba 

k vytvoření funkčního a otestovaného přírůstku produktu [87]. Členové agilního týmu vyko-

návají svěřené úkoly, monitorují a spravují vlastní výrobní proces. Správně fungující agilní 

tým potřebuje ke své práci pouze správně definované a prioritizované požadavky [76 s. 99]. 

Propojováním jednotlivých agilních týmů včetně agilního vedení dochází k vytvoření takové 

struktury podniku, která je připravena na rychle se měnící prostředí [58 s. 103–104]. Tím 

Obrázek 8: Hierarchická organizace vs. síťová organizace, Zdroj: Perkin (2019) 
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dochází ke vzniku tzv. sítí, které dohromady oproti tradičním strukturám fungují jako živý 

organismus [71]. 

Neexistuje jediná správná organizační struktura podniku. Odborníci se shodnou, že zákla-

dem je agilní tým, který funguje jako samostatná jednotka. V pracích zabývající se touto 

tématikou se odkazuje především na již existující osvědčené agilní organizační struktury.  

3.3.1 Spotify model 

Spotify model je jedním z nejčastěji zmiňovaných organizačních modelů v komunitě zabý-

vající se agilním řízením. Poprvé tento model světu představil Kniberg v roce 2012. Zá-

kladní jednotkou vývoje je četa (angl. squad), která je navržena tak, aby se cítila jako mini 

startup. Její členové jsou v blízkém kontaktu a mají všechny nástroje a dovednosti potřebné 

k tomu, aby byli schopni vytvořit přírůstek produktu. Vzhledem k tomu, že se jedná o samo 

organizující se celek, rozhodují se sami o způsobu své práce vzhledem k agilním metodi-

kám. Tento celek má stanovené dlouhodobé poslání. 

Četám se doporučuje uplatňovat zásady Lean Startup, jako je MVP a ověřené učení, tedy 

vydávat brzy a často minimální životaschopný produkt a testování za účelem zjištění, co 

skutečně funguje. 

Čety nemají svého leadera, ale mají Product Ownera (dále PO), který je odpovědný za sta-

novení priority práce a udržování nevyřízených požadavků pro jeho tým. Jednotliví PO 

spolu napříč četami komunikují, aby věděli, kam směřuje společnost jako celek. 

Všem četám je k dispozici agilní coach, který pomáhá s vylepšováním a rozvojem způsobu 

jejich práce, včetně vedení jednotlivých meetingů. 

Další jednotkou Spotify modelu je kmen (angl. tribe), který sdružuje čety, pracující v souvi-

sejících oblastech. V čele každého kmenu stojí vůdce, který je zodpovědný za zajištění nej-

lepšího možného prostředí pro čety v tomto kmeni. Kmeny by neměly čítat více než 100 

osob. 

Na základě tzv. kapitol (angl. chapters) dochází ke sdružování zaměstnanců stejných pozic 

napříč kmenem, aby docházelo ke sdílení znalostí. Každá kapitola má v čele vedoucího, 

který má stejné pravomoci jako běžný liniový manažer. Zabývá se tedy dalším rozvojem, 

platovými podmínkami a dalšími záležitostmi z oblasti vedení zaměstnanců. 
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Poslední jednotkou specifickou pro Spotify model je cech (angl. guild). Cechy sdružují jed-

notlivce ze stejných odvětví napříč kmeny. Jedná se spíše o zájmovou komunitu lidí, kteří 

chtějí sdílet znalosti, nástroje, kódy a postupy. Cech obvykle prochází celou organizací, 

zatímco kapitola je pouze v rámci kmenu [88]. 

  

Obrázek 9: Spotify model, Zdroj: vlastní překlad dle Kniberg a Ivarsson (2012) 
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3.3.2 Sociokracie a holakracie 

Populárními organizačními strukurami jsou sociokracie a holakracie.  

Sociokracie si klade za cíl postavit lidi na první místo a považuje všechny zaměstnance 

za rovnocenné. Rozhodování je zde založeno na konsensu zúčastněných v rozhodovacím 

procesu, tedy na představě, že skupina jednotlivců se může domluvit na rozhodnutí spo-

lečně a bez námitek prostřednictvím tzv. hierarchických kruhů. Propojením těchto kruhů a 

rozhodování na základě souhlasu všech se zachovává efektivita při zachování rovnosti 

kruhů a lidí v nich (viz Obrázek 10: Příklad sociokratické organizační struktury, Zdroj: Hes-

selberg (2018)). Obrázek dle Hesselberga velmi dobře znázorňuje skutečnost, že zástupci 

z různých kruhů jsou schopni ovlivňovat rozhodnutí, která se přijímají na základě konsensu 

[83]. 

Holakracie je založena na organizačních experimentech Robertsena, který chtěl prozkou-

mat demokratičtější formy správy, a silně ovlivněna sociokracií. Ústřední myšlenkou je za-

měření na definici účelu, rozsahu kontroly a odpovědnosti spojené s prováděním práce. 

Ačkoliv holakracie také využívá kruhový rozhodovací model, je více sebe organizující se 

a méně sebeřídicí. Role jsou oprávněny dělat vše možné k dosažení pro ně stanovených 

cílů. Pokud dochází k rozhodování napříč jednotlivými kruhy, jsou kruhy spojeny dvěma 

rolemi, které rozhodují. Není zde potřeba diskutovat svá rozhodnutí v rámci celého kruhu 

[89]. 

3.3.3 Síťová organizace 

Síťové organizace jsou definovány decentralizovanou organizační strukturou, vysokou in-

terakcí a komunikací. Hlavním principem takové struktury je intenzivní vytváření sítí. Za-

městnanci se mohou rychle a snadno spojit, efektivně spolupracovat jako partneři a efek-

tivně si vyměňovat informace a znalosti. Zaměstnanci s různými oblastmi odpovědnosti se 

mohou navzájem doplňovat a spolupracovat na řešení složitých výzev. Síťové organizace 

Obrázek 10: Příklad sociokratické organizační struktury, Zdroj: Hessel-

berg (2018) 
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nabízejí větší agilitu a flexibilitu a posilují interní výměnu informací. To umožňuje organizaci 

rychleji se učit a jednat a dosáhnout tak konkurenceschopnosti díky přizpůsobivosti. Koor-

dinace takové sítě se však může ukázat jako komplikovaná a časově náročná. Síťové or-

ganizace často ztrácejí agilitu a efektivitu, protože musí trávit spoustu času koordinací, vy-

jasňováním rolí a hledáním celkového zaměření organizace [90]. Příklad takové organizační 

struktury je znázorněn na Obrázek 11: Příklad síťové organizační struktury, Zdroj: vlastní 

překlad dle Pingboard.com 

3.3.4 Buněčná organizace 

Základní myšlenkou buněčné organizace je vznik takzvaných „lusků“, tj. svobodně pracují-

cích, multifunkčních a sebeodpovědných a samosprávných jednotek, které představují svoji 

vlastní organizaci v rámci celkové organizace. Tyto „pody“ mohou pracovat samostatně, 

vyvíjet vlastní procesy, provádět autonomní rozhodnutí a spojovat se do větších sítí. Orga-

nizace buněk poskytuje centrální platformu, která poskytuje podpůrné služby, definuje stan-

dardy a společné zásady, které regulují spolupráci v rámci organizace. 

Na jedné straně nabízí extrémní stupeň sebeorganizace přirozené výhody, ale existuje ne-

bezpečí, že mnoho týmů bude pracovat nekoordinovaně a nadbytečně. K odvrácení tohoto 

nebezpečí musí být organizační zásady jasné a transparentní. Jako regulační síla musí 

platforma přikládat velký význam efektivní spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými pody. 

Buněčná organizace proto nabízí vysokou agilitu a umožňuje jednotlivým zaměstnancům 

a týmům pracovat relativně autonomně, soustředit se na jejich silné stránky a rozvíjet jejich 

potenciál. Podobně jako u holakratického modelu však alespoň v základních teoretických 

Obrázek 11: Příklad síťové organizační struktury, Zdroj: vlastní pře-

klad dle Pingboard.com 
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předpokladech není věnována pozornost zákazníkům a trhům [90]. Jednoduchý příklad 

buněčné organizační struktury představuji na Obrázek 12. 

3.3.5 Adaptivní systém 

V adaptivním systému již zákazníci mají své místo ve způsobu reprezentace organizace. 

Adaptivní struktury jsou koncept vyvinutý společností REFLECT v rámci zdravé organizace, 

který kombinuje výhody různých organizačních forem a využívá jejich synergií. Myšlenka 

ústřední instance a periferních autonomních týmů je založena na myšlenkách holakracie 

a buněčné organizace a podporuje efektivní agilitu společnosti. Zatímco periferní týmy mo-

hou pracovat hbitě a flexibilně v blízkosti zákazníků, centrální platforma nabízí potřebný 

stupeň standardizace a nejdůležitější normativní a technologické základy rychlé a síťové 

spolupráce. 

Adaptivní systémy mají zároveň oboustranné vlastnosti: Týmy a zaměstnanci nemusí být 

agilní, pro některé funkce má smysl je organizovat klasičtěji (např. výroba nebo logistika), 

aby se podpořila efektivita obchodního modelu. Adaptivní struktury jsou založeny na růz-

ných organizačních formách popsaných výše a umožňují organizační agilitu na jedné 

straně, a nejlepší možnou podporu výkonu jednotlivce prostřednictvím autonomie, samo-

správy a vedení orientovaného na služby a vytváření kontextu na straně druhé [90]. Jedno-

duchý nákres je k vidění na Obrázek 13. 

  

Obrázek 12: Příklad buněčné 
organizační struktury, Zdroj: 

reflect-beratung.de 

Obrázek 13: Příklad adaptiv-
ního systému, Zdroj: reflect-

beratung.de 
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3.4 Agilní metodiky pro vývoj HW produktů 

Kolem agilu vzniklo v průběhu času mnoho metodik nebo také frameworků, které se použí-

vají pro efektivnější vývoj produktů. Metodiky a nástroje byly především navržené za úče-

lem vývoje SW. Už víme, že neexistuje jednotná nejlepší cesta pro agilní transformaci 

pro každý podnik a stejně tak neexistuje nejlepší metodika vhodná pro vývoj daného pro-

duktu. Záleží na specifikách týmu, oboru a podniku. Na základě aktuálních potřeb je potřeba 

zvolit metodiku, kterou se bude vývoj řídit. Mnohdy firmy nepřebírají celé konkrétní meto-

diky, ale vytvoří si vlastní agilní hybrid, který pro jejich prostředí funguje. Dle dostupných 

případových studií a článků jsou nejvhodnějšími dvěma metodikami pro vývoj HW produktů 

metodiky Scrum a Extrémní programování (dále XP). Tyto dvě metodiky v následujících 

podkapitolách představuji. 

Dokument zveřejněný společností cPrime uvádí, že jeho tvůrci neočekávali, že metodika 

Scrum bude použitelná pro vývoj hardwaru. Odkazují se však na výzkum, který ukázal, že 

je Scrum i v tomto případě skutečně relevantní. Dále dodávají, že díky odlišnému prostředí 

je tuto metodologii potřeba pro vývoj HW upravit [91]. 

Kaisti a spol. provedl mapovací studii využívaných agilních technik v oblasti vývoje embed-

ded HW. Studie zjistila, že v oblasti vývoje HW jsou nejčastěji zmiňovány a používány exis-

tující metodologie Scrum a XP. Některé zkoumané články se zaměřují na využívání agilních 

principů tak, jak byly uvedeny v Agilním manifestu. Existují však také práce, které se zamě-

řují na vývoj nových agilních metod, které pro vývoj HW budou nejvhodnější [92]. Studie 

zveřejněná Salo a Abrahamsonem potvrzuje, že nejrozšířenějšími agilními metodikami 

v této oblasti je XP a Scrum. U obou metodik zároveň zmiňují, že metodiky v mnoha přípa-

dech nebyly adoptované kompletní [93]. Greene ve své studii popisuje, že za nejvhodnější 

považuje hybrid metodik Scrum a XP s tím, že z každé jsou adoptovány jen některé praktiky 

[46]. Já se v následujících kapitolách zabývám přiblížením Scrum a XP metodologií, které 

jsou dle zmíněných dostupných zdrojů pro vývoj HW nejvhodnější. 

3.4.1 Scrum 

V této kapitole se zabývám podstatou Scrum frameworku, který byl navržen pro efektivnější 

řízení vývoje SW.  

Scrum je jedním z nejčastěji používaných přístupů pro týmový vývoj SW, nicméně jeho 

principy je možné aplikovat i do dalších odvětví a právě proto je tato metodika tak populární 

[94]. Scrum je odlehčený rámec, který pomáhá lidem, týmům a organizacím generovat hod-

notu prostřednictvím adaptivních řešení složitých problémů. Jeho tvůrci Schwaber a Su-

therland popisují principy v tzv. The Scrum Guide, ve kterém jej jasně a stručně vysvětlují 

[95]. Právě tento jedinečný zdroj popisuje odpovědnosti, události, artefakty a pravidla, která 

tvoří jeden celek. 

Scrum je metodika založená na empiricismu a štíhlém myšlení. V podstatě to znamená, že 

znalosti se získávají zkušenostmi, pozorováním a zároveň je kladen důraz na omezení plýt-

vání. Ve Scrumu se využívá iterativní přístup za účelem optimalizace předvídate lnosti 
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a kontroly rizika. Specifické pro něj je, že využívá tzv. multioborové týmy, jejichž dovednosti 

kombinuje. Framework stojí na základních třech empirických pilířích, kterými je transparent-

nost, inspekce a přizpůsobení se [96 s. 3]. 

Základními pěti hodnotami, které se v této metodice uplatňují, jsou: 

1) závazek, 

2) soustředění, 

3) otevřenost, 

4) respekt, 

5) odvaha. 

Tyto hodnoty udávají směr Scrum týmu s ohledem na jejich práci, akce a chování. Metodika 

by měla tyto hodnoty dále posilovat, nikoliv je snižovat či podkopávat [96 s. 4]. 

Scrum metodologie je přehledně vyobrazená na Obrázek 14, který znázorňuje napojení 

veškerých artefaktů a událostí. Jednotlivé role jsou v rámci týmu rozlišeny barevně. 

3.4.1.1 Scrum role 

Rámec počítá se základními třemi rolemi – vývojáři, Product Owner a Scrum Master, které 

dohromady označujeme jako Scrum Team. Celý tento tým by měl zůstat dostatečně malý, 

aby zůstal hbitý, a dostatečně veliký na to, aby zvládl dokončit potřebnou práci v daném 

sprintu. V případě, že ve společnosti dochází k rozšiřování Scrum Teamu, je dobré vytvořit 

několik menších týmů, které budou pracovat samostatně [96 s. 5]. Nutno podotknout, 

že každý takovýto tým je odpovědný za vytváření hodnotného a užitečného přírůstku na zá-

věr každého sprintu. 

Vývojáři by měli pracovat v multifunkčním týmu, aby byli schopni pokrýt veškerou práci 

pro dokončení funkčního inkrementu daného produktu. Kromě samotného vývoje produktu 

Obrázek 14: Scrum proces, Zdroj: Scrum.org (2020) 
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je jejich náplní práce mimo jiné účast na vytváření plánu daného sprintu (tzv. Sprint Ba-

cklog), zaručení kvality každé iterace produktu dodržením definice Done, přizpůsobování 

svého denního plánu směrem k cíli sprintu a profesní odpovědnost za odvedenou práci [96 

s. 5]. 

Product Owner (dále PO) je odpovědný za maximalizaci hodnoty vyvíjeného produktu. 

Jeho hlavní náplní práce je správa tzv. Product Backlogu (seznamu požadavků na produkt), 

která zahrnuje také jasnou komunikaci cíle vyvíjeného produktu, jasné a zřetelné definování 

jednotlivých položek Product Backlogu, řazení jednotlivých požadavků dle priority a v ne-

poslední době zajištění jeho transparentnosti, viditelnosti a srozumitelnosti [96 s. 5]. 

Scrum Master (dále SM) je osoba, která v dané organizaci nastavuje pravidla konkrétního 

fungování Scrumu v týmu a zároveň se stará o to, aby všichni zúčastnění metodice rozu-

měli. SM jsou v ideálním případě vůdci, kteří slouží Scrum týmu ve smyslu koučování v ob-

lasti self-managementu a multioborovosti, usilování o splnění definice Done pro každou 

iteraci produktu, odstraňování překážek a zajištění toho, aby se všechny události Scrumu 

konaly a byly pozitivní, produktivní a dodržovala se jejich stanovená délka [96 s. 6]. SM se 

nevěnuje podpoře pouze vývojového týmu, nýbrž také pomáhá PO s nalezením efektivních 

technik pro definici cílů produktu a správu backlogu, s vysvětlením položek backlogu ostat-

ním členům týmu a s usnadněním spolupráce se stakeholdery dle požadavků či potřeb [96 

s. 7]. 

3.4.1.2 Scrum události 

Základním prvkem Scrumu je tzv. sprint, který ohraničuje časové období pro všechny 

ostatní události, které jsou formálními příležitostmi ke kontrole a přizpůsobení artefaktů. 

Události ve Scrumu se používají k vytvoření pravidelnosti a minimalizaci potřeby schůzek, 

které nejsou ve Scrumu definovány. V ideálním případě se všechny události konají ve stej-

nou dobu a na stejném místě [96 s. 7]. 

Ve sprintu dochází k přeměně práce na přidanou hodnotu. Jedná se o událost pevné délky 

jednoho měsíce či méně. Nový sprint začíná ihned po ukončení toho předchozího. Během 

sprintu se neprovádějí žádné změny, které by ohrozily jeho cíl, nesnižuje se kvalita, Product 

Backlog se vylepšuje dle aktuální potřeby a rozsah sprintu může být vyjasněn a znovu pro-

jednán s PO. Dle autorů může být každý sprint považován za krátký projekt. Sprint může 

zrušit pouze PO a to z toho důvodu, že cíl probíhajícího sprintu již není aktuální [96 s. 8]. 

Plánování sprintu je událost, která novému sprintu stanovuje práci, která má být prove-

dena. Na této schůzce spolupracuje celý Scrum Team a jeho výsledkem je plán, který jsem 

výše označila jako Sprint Backlog. Na této události se stanoví cíl nového sprintu a zároveň 

se vybírají úkoly, které se v daném sprintu dokončí. Množství úkolů do plánovaného sprintu 

vybírají společně vývojáři na základě zkušeností z předchozích sprintů a definice Done. 

Položky z Product Backlogu jsou zároveň rozděleny na co nejmenší části, které je vývojový 

tým schopen dokončit během jednoho dne či kratší doby. Délka této události je omezena 

maximálně 8 hodinami v případě, že se jedná o 4týdenní sprint [96 s. 9]. 
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Účelem denního Scrumu (angl. Daily Scrum) je kontrola pokroku směrem k cíli běžícího 

sprintu a v případě potřeby úprava Sprint Backlogu. Jedná se o 15minutovou událost urče-

nou pro vývojářský tým, během které každý z vývojářů zodpoví následující otázky: 

1) Co jsem dělal včera? 

2) Co budu dělat dnes? 

3) Existují v mé cestě nějaké překážky? [97] 

Sprint Review je událost, jejímž účelem je zkontrolovat výsledek sprintu. Scrum team zde 

prezentuje výsledky své práce klíčovým stakeholderům a diskutuje se o pokroku směrem 

k produktovému cíli. Dochází zde k případné úpravě produktového backlogu, aby vyhovo-

val nově vzniklým příležitostem. Maximální časový rámec pro tuto schůzku činí čtyři hodiny 

v případě, že je sprint dlouhý čtyři týdny [96 s. 9]. 

Poslední a neméně důležitou událostí sprintu je Sprint Retrospective meeting, který cílí 

na zvýšení kvality a efektivity. Kontroluje se zde průběh posledního sprintu z hlediska jed-

notlivců, interakcí, procesů, nástrojů a definice Done. Pokud v průběhu sprintu došlo k ně-

jakým problémům, identifikuje se jejich původ a způsob, jak takovým situacím do budoucna 

předcházet. Nejužitečnější změny lze přidat do plánu následujícího sprintu, ty méně důle-

žité pak do Product Backlogu. Délka této schůzky je omezena třemi hodinami [96 s. 10]. 

3.4.1.3 Scrum artefakty 

Scrum artefakty jsou navrženy tak, aby maximalizovaly transparentnost klíčových infor-

mací. Každý z těchto artefaktů obsahuje závazek, aby poskytoval informace, které zvyšují 

transparentnost a zaměřují se na měření pokroku: 

1) Product Backlog má stanovený produktový cíl. 

2) Sprint Backlog má stanovený cíl konkrétního sprintu. 

3) Každý přírůstek musí splňovat definici Done [96 s. 10]. 

Product Backlog můžeme považovat za seznam nevyřízených požadavků, který je seřa-

zený dle aktuálních priorit. Jedná se o jediný zdroj práce, na základě kterého Scrum Team 

provádí svou práci. Jednotlivé položky jsou považovány za připravené pro výběr v rámci 

Sprint Planning meetingu. K aktualizaci Product Backlogu dochází průběžně tak, jak se jed-

notlivé položky upřesňují. Pracovní odhady k jednotlivým položkám přidávají vývojáři, kteří 

budou práci vykonávat. PO může ovlivnit vývojový tým tím, že jim pomůže porozumět jed-

notlivým požadavkům a vybrat kompromisy. Product Backlog určuje cíl produktu, který je 

pro celý Scrum Team dlouhodobým cílem [96 s. 10–11]. 

Sprint Backlog se skládá z cíle konkrétního sprintu, sady položek produktového backlogu 

vybraných pro daný sprint a z akčního plánu pro dodání přírůstku. Vývojáři se řídí Sprint 

Backlogem, který je pro ně viditelným obrazem práce v reálném čase, kterou plánují během 

sprintu provést, aby bylo dosaženo jeho cíle. Pokud se v průběhu práce na aktuálním cíli 

sprintu vyskytnou nějaké potíže, vyjednává se přímo s PO, aniž by došlo k ovlivnění cíle 

sprintu [96 s. 11]. 
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Posledním artefaktem Scrumu je inkrement, nebo-li přírůstek. Každý přírůstek je aditivní 

ke všem předchozím přírůstkům a je důkladně otestován, což zajistí, že všechny přírůstky 

na sebe navazují a fungují jako celek. Takto vytvořený přírůstek produktu musí být dokon-

čen ke konci sprintu. Práci nelze považovat za součást přírůstku, pokud nesplňuje definici 

Done. Definice Done je formálním popisem kvalitativního charakteru, kterou musí splňovat 

každý požadavek daného přírůstku produktu. Tato definice je pro všechny známá a v pří-

padě, že některá z položek nesplňuje tuto definice, nelze ji uvolnit a dokonce ani prezento-

vat na Sprint Review schůzce. Místo toho se vrátí zpět do Product Backlogu a může být 

opět naplánována do některého z budoucích sprintů. V případě, že na jednom projektu pra-

cuje více Scrum Teamů, musí být definice Done definována stejným způsobem a všichni 

vývojáři napříč tými jsou povinni ji dodržovat [96 s. 12]. 

3.4.2 Extrémní programování (XP) 

Extrémní programování (dále XP) je další z raně vzniklých agilních metodik pro vývoj SW. 

Tento přístup představuji v následující kapitole. XP představuje agilní rámec, jehož cílem 

je produkovat kvalitnější SW a vyšší kvalitu života vývojového týmu. Je specifický v tom, že 

ze všech dostupných agilních frameworků obsahuje nejkonkrétnější vhodné technické po-

stupy. 

XP přístup lze využít i v oblasti vývoje HW. Nejvíce se v souvislosti s agilním vývojem HW 

dle mapovací studie Kaisti a spol. využívá právě metodika XP. I u této metodiky se ve vět-

šině mapovaných zdrojů uvádí, že je potřeba překonat několik výzev, tedy určitým způso-

bem tuto metodiku přizpůsobit právě vývoji HW [92]. Mnohdy bývá využíváno kombinace 

XP a metodiky Scrum. 

Salo a Abrahamsson dospěli k závěru, že většina osvědčených postupů pro vývoj HW jsou 

otevřené kancelářské prostory, standardy práce, 40 hodin, nepřetržitá integrace a kolektivní 

vlastnictví. Z jejich studie vyplývá, že velmi málo dotázaných organizací zavedlo vývoj za-

měřený na testu či párové programování [93]. Schwaber a Beedle uvádí, že XP je právě 

tou metodou, jejíž některé praktiky doplňují využívání Scrumu. Nebývá tedy využívána na-

tolik v plné míře [98]. 

XP byl vytvořen jako reakce na problémové domény, jejichž požadavky se mění a zákazníci 

možná nemají pevnou představu o tom, co by měl systém vše umět. Tento přístup byl zřízen 

s cílem řešit problémy spojené s projektovými riziky. Postupy XP jsou nastaveny tak, aby 

zmírňovaly riziko a zvyšovaly pravděpodobnost úspěchu. Celý framework je nastaven pro 

malé skupiny programátorů stejně jako metodika Scrum, která věří, že v menší skupině 

programátorů roste produktivita práce. V XP se do týmu zahrnují nejen vývojáři, ale také 

manažeři a zákazníci, kteří pracují společně. XP je založený na testování, což je specifické 

v tom, že členové týmu musí být kromě vývoje systému schopni také vytvářet automatizo-

vané testy. Projekty využívající přístup XP vykazují vysokou produktivitu [99]. Dle portálu 

ITnetwork.cz nepřichází tato metodika se zcela novými postupy a doporučeními, nýbrž stá-

vající známé postupy a praktiky pouze vyhání do extrému [100]. 
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Beck ve své knize představující tuto metodiku uvádí, že existují čtyři základní hodnoty, 

na kterých tento přístup funguje: komunikace, jednoduchost, zpětná vazba a odvaha [101]. 

Některé online zdroje, mezi které patří např. web Agile Alliance, uvádí těchto hodnot pět. 

Ke čtyřem výše uvedeným hodnotám přidávají ještě respekt [102]. 

3.4.2.1 Základní principy XP 

Z výše zmíněných základních hodnot vycházejí i základní principy tohoto přístupu.  

Prvním z nich je rychlá zpětná vazba, kterou je žádoucí následně interpretovat a co nej-

rychleji vrátit zpět do systému. Tento princip blízce souvisí s učením, které je v rámci agil-

ních metodik skloňované. Na základě tohoto těchto feedbacků nabývají zkušenosti nejen 

vývojáři, ale profituje z něj celá společnost. 

Přístup XP prosazuje co největší jednoduchost. Beck ve své knize týmům praktikující XP 

doporučuje, aby s každým problémem zacházely tak, jako by jej bylo možné vyřešit se 

směšnou jednoduchostí. Tímto přístupem si dle zakladatele tohoto přístupu ušetří týmy čas 

na ty problémy, kde tento princip nebyl uplatněn. XP prosazuje, že je nejvhodnější odvést 

dobrou práci ještě dnes a důvěřovat své schopnosti přidat v budoucnu složitosti tam, kde 

budou potřeba. 

XP se stejně jako Scrum metodika popsaná v předchozí kapitole zakládá na přírůstkovém 

vývoji. Autor přímo zmiňuje, že velké změny provedené najednou prostě nefungují. Jaký-

koliv problém by měl být řešen řadou nejmenších změn, které dohromady tvoří rozdíl. 

Čtvrtý princip přijmout změnu říká, že nejlepší strategie je ta, která zachovává nejvíce mož-

ností a zároveň skutečně řeší váš nejnaléhavější problém. XP se změnám nebrání. 

Kvalitní práce je posledním principem, na kterém celá metodika stojí. Tento princip stojí 

na předpokladu, že v XP existují pouze kladná měřítka kvality. Pokud vás práce nebaví, 

nepracujete dobře a projekt není dobrý. Pro takové lidi není XP metodika určena [101]. 

V první části této podkapitoly jsem přiblížila základních pět principů. Ve skutečnosti jich 

kolem představených hodnot je o mnoho více, které však nejsou považovány za ty stře-

dové. Nicméně nejsou o nic méně důležité, neboť mohou při provádění metodiky správně 

pomoci rozhodnout, jak se v konkrétních situacích zachovat. Mezi další principy se řadí: 

- naučte se učit, 

- malá počáteční investice, 

- hrajte a vyhraj, 

- konkrétní experimenty, 

- otevřená a upřímná komunikace, 

- pracujte s instinkty lidí, ne proti nim, 

- přijatá odpovědnost, 

- místní adaptace, 
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- cestovat nalehko, 

- čestné měření [101]. 

3.4.2.2 Proces a role XP 

Tento rámec vývoje obvykle zahrnuje pět fází, kterými je plánování, návrh, kódování, tes-

tování a poslouchání.  

Plánování je první fází, při které se setkává zákazník s vývojovým týmem, kterému jsou 

představeny požadavky v podobě user stories a popisu požadovaného výsledku. Na stejné 

schůzce rovnou dochází k odhadu pracnosti jednotlivých požadavků a vytvoření plánu vy-

dání rozdělených do jednotlivých přírůstků. 

Fáze návrhu je ve skutečnosti součástí plánovacího procesu, ale pro zdůraznění jeho dů-

ležitosti je uváděn záměrně zvlášť. Dobrý design vnáší do systému logiku a strukturu a 

umožňuje vyhnout se zbytečným složitostem a nadbytečnosti. 

Během fáze kódování dochází k vytváření skutečného kódu, který je tvořen pomocí kon-

krétních praktik XP, které jsou představeny v následující kapitole. 

Základem XP je testovací fáze, při které každý kousek kódu prochází automatizovanými 

testy, které byly napsány ještě před jeho vytvořením. Zároveň se do této fáze zahrnují ak-

ceptační testy, které provádí zákazník za účelem ověření, zda je celý systém vytvořen dle 

počátečních požadavků. 

Poslední fází je označována fáze naslouchání, která představuje podstatu neustálé komu-

nikace a zpětné vazby od zákazníků a projektových manažerů, kteří jsou zapojeni do popisu 

obchodní logiky a očekávané výsledné hodnoty [103]. 

Základní čtyři aktivity definoval Beck ve své knize. Výběr těchto čtyř metodik v kapitole své 

knihy popisuje na svých vlastních zkušenostech. Ve zkratce však říká, že vývojář musí kó-

dovat, protože pokud nekóduje, tak není odvedená žádná práce. Potřebuje zároveň testo-

vat, protože pokud netestuje, nebude tento vývojář vědět, co nakódoval. Vývojář dle Becka 

musí poslouchat, protože když neposlouchá, tak nebude vědět, na čem má pracovat. A ná-

vrh provádí vývojář proto, aby mohl pokračovat v programování, testování a poslouchání. 

Právě tyto čtyři aktivity považuje za nejdůležitější a označil je za ty, které je potřeba pomoci 

strukturovat [101]. 
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Pro představu celého procesu fungování frameworku XP níže vkládám obrázek, který byl 

zveřejněn na portále Altexsoft. V procesním diagramu jsou zahrnuty veškeré kroky popsané 

v této kapitole, které se opakují každou iteraci, ale i komunikace na schůzce, způsob po-

skytování zpětných vazeb apod. Výsledkem celého procesu je kompletní finální release 

produktu, k němuž již zákazník nemá žádné výtky. 

  

Obrázek 15: Vývojový proces v XP metodice, Zdroj: Altexsoft.com 
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3.4.2.3 Praktiky XP 

V této metodice je definováno mnoho praktik, které dělají XP tak úspěšnou. Všechny me-

todiky a souvislosti jsou znázorněny na Obrázek 16, který je převzatý z Beckovy knihy. 

Autor u obrázku uvádí, že ho původně zveřejnit nechtěl, ale že si velmi dobře uvědomuje, 

že nelze některé z těchto praktik provozovat samostatně. Je dle něj potřeba udržovat určitý 

balanc, protože některé ze znázorněných praktik pozitivně ovlivňují či jinak podporují tu 

druhou. Tyto souvislosti jsou v obrázku zaznačeny šipkami. V následující části praktiky jed-

noduše představím. 

Planning game, česky plánovací hra, je v podstatě schůzka na začátku každého iteračního 

cyklu, které se účastní programátoři a zákazník. Na schůzce se diskutují a schvalují funk-

cionality produktu, které budou do této iterace zahrnuty. Na tuto praktiku navazuje praktika 

krátkých releasů, která navrhuje co nejrychlejší uvolnění MVP, aby se mohly co nejdříve 

začít vyvíjet další malé a přírůstkové aktualizace. 

Metafora představuje srozumitelný způsob, jakým je celý systém veden. Je žádoucí, aby 

se jednalo o nejjednodušší design, jehož struktura je pro nově příchozí vývojáře srozumi-

telná. Cílem je, aby lidé netrávili příliš mnoho času zkoumáním specifikací, ale na základě 

pojmenování tříd, metod a objektů hned věděli, o co se jedná. S touto praktikou úzce souvisí 

jednoduchý design systému, který je jednoduchý, projde všemi testy, neobsahuje dupli-

citní kód a obsahuje co nejméně metod a tříd, které odrážejí záměr programátora. 

V metodice XP je kladen velký důraz na testování, které vývojářům umožňují okamžitou 

zpětnou vazbu. Praktikuje se zde tzv. test-driven-development, který zahrnuje psaní auto-

matizovaných testů před samotným kódem. Díky tomu musí každý řádek kódu projít testem, 

aby mohla být vydána v rámci iterace.  

Součástí každé iterace je také tzv. refactoring, jehož cílem je neustálé zlepšování kódu 

ve smyslu odstraňování duplicit, nadbytečností, vyloučení zbytečných funkcí a logického 

oddělení prvků. 

Obrázek 16: Praktiky XP a jejich provázanost, Zdroj: Beck (2004) 
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Velmi typickým je pro XP párové programování, při kterém dva programátoři pracují 

na stejném kusu kódu. První vývojář se zaměřuje na psaní kódu, druhý ho kontroluje, na-

vrhuje vylepšení a opravuje chyby. Ze získaných zkušeností je prokázáno, že tato praktika 

ve skutečnosti stojí jen o 15 % více času a výsledkem je kvalitnější kód. 

Kolektivní odpovědnost deklaruje odpovědnost celého týmu za návrh systému. Každý 

z členů týmu může kód zkontrolovat a aktualizovat. Tato praktika podporuje další již zmí-

něné praktiky výše. 

Kontinuální integrace ve své podstatě znamená, že je systém několikrát denně plně inte-

grován. V rámci toho dochází k žádoucí komunikaci mezi jednotlivými vývojáři a eliminují 

se problémy s nepravidelnou integrací. 

XP metodika vyžaduje od vývojářů rychlou a efektivní práci, díky které udrží kvalitu pro-

duktu. Člen týmu, který vyvíjí prostřednictvím této metodiky, nesmí za týden odpracovat 

více než 45 hodin, aby byli spokojení i v soukromém životě a následně byli schopni odvádět 

kvalitní práci.  

Koncový zákazník by se měl plně podílet na vývoji. V ideálním případě by měl být neustále 

přítomen a odpovídat na otázky vývojářů, stanovovat priority a v případě potřeby řešit spory. 

Poslední praktikou je udržování standardu kódu, který opět velmi dobře podporuje výše 

zmíněné praktiky týkající se kvality kódu, jeho přehlednosti apod. Všichni členové týmu by 

měli dodržovat stejné standardy, což podporuje nejen přehlednost kódu, ale i kolektivní 

vlastnictví [103].  
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Praktická část 

4 Klíčová charakteristika startupu 

Sledovaný podnik byl založen v roce 2017 za účelem vývoje tzv. IoT zařízení spadající 

do  kategorie smart cities a Průmyslu 4.0. Společnost vytváří řešení od HW a firmware až 

po specifické aplikace či propojení do systémů zákazníka. 

Analyzovaná společnost splňuje definici startupu tím, že se jedná o mladý podnik, který 

vyrábí inovativní řešení v nejistém prostředí a současně se zaměřuje na svůj růst. Sou-

časně firma čítá pouze několik zaměstnanců. 

Společnost spadá do malých a středních podniků definovaných EU. Vzhledem k počtu za-

městnanců (méně než 10) a obratu menším než 2 mil. € jej řadíme mezi mikro podniky.  

Z pohledu Blankova rozdělní [9] začínal sledovaný podnik jako startup malého podnikání, 

jehož cílem bylo všem třem zakladatelům zabezpečit stabilní zaměstnání, díky kterému 

budou schopni žít komfortní život a uspokojit potřeby své a svých rodin. Dle slov finančního 

ředitele je přístup k podnikání postupně přesouván do jiné kategorie – nově se podnik snaží 

zařadit se mezi škálovatelné startupy. Tento přesun je dle CFO způsoben především tlakem 

potenciálních investorů, kteří jsou často ochotní investovat pouze do podniků, u kterých 

očekávají rychlou expanzi spojenou s rychlým škálováním. 

  

Kategorie
Počet 

zaměstnanců

Obrat

(mil. €)

Bilanční suma

(mil. €)

Střední podniky < 250 ≤ 50 ≤ 43

Malé podniky < 50 ≤ 10 ≤ 10

Mikro podniky < 10 ≤ 2 ≤ 2

Tabulka 5: Zařazení startupu dle velikosti, Zdroj: Evropská unie 
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4.1 Historie společnosti 

Rok po svém založení společnost vyvíjí první produkt, který je o rok později využíván prvním 

zákazníkem. Ještě v témže roce dochází k dokončení vývoje dalších chytrých zařízení, 

které se podaří na trh dostat o rok později. V roce 2020 je dokončen vývoj webové aplikace. 

Přístup do aplikace se stává nepostradatelnou doplňkovou službu všech zařízení, jak po-

tvrzuje v témže roce zahájený pilotní provoz v jedné z českých fakultních nemocnic. Rok 

2020 je pro firmu významný také tím, že získává prvního amerického klienta. 

4.2 Životní cyklus startupu 

Možnostmi členění startupů dle jejich vývojového cyklu jsem se zabývala v kapitole 1.3 Ži-

votní cyklus startupu, kde rozebírám možnosti začlenění startupu do jednotlivých členění 

životního cyklu podrobněji. Pro přehlednost uvádím souhrnnou tabulku všech rozdělení 

včetně fáze, do které sledovaný startup aktuálně spadá. 

Dle informací získaných od finančního ředitele společnosti se startup v současné době na-

chází v růstové fázi, bereme-li v potaz členění používané European Startup Monitorem [5]. 

Podniky nacházející se v této fázi jsou specifikované silným růstem prodeje či počtu uživa-

telů. CFO řadí podnik do této fáze především proto, že se meziročně zmíněné ukazatele 

ztrojnásobují.  

Tabulka 6: Zařazení startupu dle životního cyklu, Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 17: Historie společnosti, Zdroj: interní dokumentace 

Rozdělení Odpovídající fáze

European Startup Monitor růstová fáze

Morgan Brown přizpůsobení produktu / škálování

Hardik Shah fáze růstu

Startup Commons validace trhu / škálování

Neil Petch fáze růstu a usoazování

financování seed fáze

Dibner early
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Vzhledem k povaze trhu se z hlediska členění prosazované Morganem Brownem podnik 

nachází na rozmezí fáze přizpůsobení produktu a škálování. Jak je uvedeno v následu-

jící kapitole 4.3 Produkt, má společnost ve svém produktovém portfoliu hned několik IoT 

řešení pro různé skupiny B2B zákazníků. Některé produkty se stále nacházejí ve fázi při-

způsobení, kdy už je o produkty znatelný zájem, avšak na základě potřeb stávajících zá-

kazníků stále dochází k jejich vylepšování. Jak již bylo zmíněno, podnik se začíná zaměřo-

vat na škálování. Aby startup byl schopen uspokojit poptávku a začít řádně škálovat, je 

potřeba se zaměřit na rozšiřování týmu o specialisty, kteří podniku přinesou přidanou hod-

notu. 

V rámci sedmi fází životního cyklu startupu, které zveřejnil na svém LinkedIn profilu Hardik 

Shah, můžeme startup zařadit do třetí fáze s názvem Růst, která je typická růstem počtu 

zákazníků a tržeb, jež je často doprovázen mnoha novými příležitostmi a problémy. Za nej-

větší výzvu v této fázi autor rozdělení považuje řešení neustálého rozsahu problémů, které 

jsou náročné na čas a peníze [11]. 

Podobně jako u rozdělení společností dle Morgana Browna, i u členění dle portálu Starup 

Commons, se startup aktuálně nachází na pomezí dvou fází životního cyklu. U některých 

produktů již došlo k validaci trhu, byl tedy nalezen tzv. market fit, a společnost se připravuje 

na škálování především směrem k zákazníkům, kterého chce v blízké době dosáhnout.  

I v členění životního cyklu startupu dle Neila Petche se startup nachází ve fázi růstu a usa-

zování, který je typický rostoucím počtem zákazníků a příjmů. Nutno podotknout, že spo-

lečnost se nachází ve fázi růstu, která směřuje k usazení, které je v rámci tohoto rozdělení 

s růstem sloučené.  

Sledovaný startup v současné době prochází tzv. seed fází vztahující se k financování. Mo-

mentálně probíhá hledání investora, který by investoval kapitál ve výši 1 – 2 mil. €. Skuteč-

nost, že se společnost začíná zaměřovat na škálování, tomuto zařazení odpovídá, neboť 

tato fáze očekává budování prodejní strategie a následný růst ideálně bez zvyšování ná-

kladů na nové zaměstnance. Společnosti ale záleží právě na nabrání nových zaměstnanců, 

tudíž v tomto bodě se s definicí neztotožňuje. 

Dibnerovo rozdělení životního cyklu startupu vychází z finančního rozdělení. Dle něho star-

tup spadá do tzv. Early Venture fáze, která zahrnuje fázi pre-seed a seed, tedy veškeré 

fáze nacházející se před fází Series A [13]. 

4.3 Produkt 

Startup se zabývá v první řadě vývojem, výrobou a prodejem vlastních IoT zařízení z kate-

gorie Smart Cities a Průmysl 4.0.  

Základním sortimentem tohoto technologického startupu jsou bezdrátová čidla určená např. 

pro sledování polohy, monitorování naplněnosti odpadních nádob či měření teploty a vlh-

kosti vzduchu. Každý produkt lze přizpůsobit a nastavit na míru konkrétnímu zákazníkovi 

dle jeho potřeb či specifických požadavků. V současné době čítá sortiment sledovaného 
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podniku osm produktů, které se liší funkcionalitami a způsobem jejich využití. Nutno po-

dotknout, že z těchto osmi zařízení jsou zákazníky využívána ve větší míře zhruba čtyři 

zařízení. 

Za součást každého produktu společnosti můžeme považovat webovou aplikaci, která zob-

razuje data nashromážděná ze zařízení. Aplikace se rozvíjí na základě toho, jak se vylep-

šují stávající produkty a zároveň s tím, jaké nové požadavky na funkcionality se objevují 

ze stran zákazníků. 

Produkty společnosti jsou mířeny na B2B trh, kde se snaží společnost oslovit především 

obce, obecní společnosti, veřejná i soukromá zdravotnická zařízení či zcela soukromé pod-

nikatelské subjekty z různých odvětví.  

Za benefity svých zařízení považuje startup především nízké náklady na pořízení zařízení 

a jejich nízkou spotřebu. Dalším neméně důležitým benefitem je komunikace přes nové IoT 

sítě poskytované mobilním operátorem, s jehož globální entitou má společnost uzavřenou 

partnerskou smlouvu. V neposlední řadě společnost na svých webových stránkách uvádí, 

že jejich produkty jsou účelným řešením problémů různého druhu. 

Další činností, kterou se sledovaný podnik zabývá, je vývoj IoT zařízení na zakázku 

pro strategické zahraniční klienty. Společnost v současné době spolupracuje s americkou 

společností na vývoji lokalizačního IoT zařízení na míru.  

4.4 Spolupráce 

Startup spolupracuje s několika veřejnými subjekty. Jednotlivé spolupráce jsou blíže roze-

brány právě v této kapitole.  

Ačkoliv je společnost nezávislým startupem, působí na kampusu Českého vysokého učení 

technického v Praze (dále ČVUT). Díky spolupráci s Českým institutem informatiky, robo-

tiky a kybernetiky (dále CIIRC) a Fakultou elektrotechnickou (dále FEL) při ČVUT, může 

společnost využívat zpoplatněné sdílené laboratoře, ve kterých provozuje své kanceláře. 

Startup je zároveň jedním z partnerů Centra města budoucnosti (dále CMB), který působí 

na CIIRC. CMB bylo založeno za účelem sdružování subjektů interesovaných v tématice 

chytrých měst. CMB sdružuje kromě partnerů také další experty, kteří mají zájem na zapo-

jení inovativních technologií do urbanistické infrastruktury [91]. 

Důležitým partnerem na univerzitě je FEL, na které podnik spolupracuje především s labo-

ratořemi. Hlavním partnerem je pro startup výrobní laboratoř, jež pomáhá nejen s výrobou 

komponent potřebných k výrobě zařízení, ale i s jejím vývojem. 

Na ČVUT se startup obrací i v případě oslovování studentů hledajících praxi v oboru, kteří 

mohou samostatně se startupem navázat spolupráci. 

Startup již několikrát využil tzv. pražské vouchery. Jedná se o dotační program hlavního 

města Prahy, který se zabývá podporou malých a středních českých podnikatelů v oblas-

tech: kreativní službeb, inovací, koučingu a mentoringu, pobytů v zahraničí či účasti na za-
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hraničních veletrzích a výstavách. V průběhu posledních tří let získal startup pražské ino-

vační vouchery zaměřené na vývoj zařízení pro měření kvality ovzduší, lokalizace na sítích 

5G či vývoj zařízení pro lokalizaci polohy objektů. Zároveň využil kreativní vouchery, které 

využívá pro spolupráci s PR agenturou či vývoj webových stránek. 

Středočeské inovační cetrum podporuje výzkum, vývoj a inovace ve Středočeském kraji. 

Společnost na přelomu let 2019 a 2020 využila tzv. středočeský voucher, který byl zaměřen 

na lokalizaci na sítích IoT [105]. 

V rámci spolupráce s CzechInvest organizací se startup v roce 2019 účastnil tříměsíčního 

programu CzechAccelerator, který zahrnoval tříměsíční pobyt CEO společnosti v USA. 

V rámci tohoto tříměsíčního pobytu měl CEO možnost se zúčastnit mnoha zajímavých spo-

lečenských akcí, využít nabízený mentoring, poradenství a workshopy v jednom z americ-

kých inkubátorů a navázat důležité obchodní kontakty. Cílem pobytu bylo otevření cesty 

na americký trh a naučení se něčeho nového od společností, které jsou považované za 

celosvětové špičky v daném oboru [106]. 

4.5 Stávající organizační struktura 

Sledovaný startup je mikropodnik, který čítá 6 zaměstnanců. Startup byl založen třemi za-

kladateli, kteří jsou zároveň spolumajiteli. Všichni tři zakladatelé působí v managementu 

společnosti a zaměstnávají pouze několik zaměstnanců.  

Startup nemá pevně definovanou oficiální organizační strukturu. Na základě rozhovorů se 

třemi vedoucími pracovníky týkajících se složení společnosti a rozdělení pravomocí, je po-

doba současné organizační struktury znázorněna v pozdější části kapitoly. CEO zároveň 

v jedné z konzultací zaměřené na organizační strukturu zmiňuje, „že ačkoliv zastávám roli 

CEO, tak bych řekl, že v čele společnosti stojí celý board, který je tvořen všemi třemi hlav-

ními vedoucími pracovníky, neboť o naprosté většině záležitostí rozhodujeme společně“. 

Do majitelské struktury společnosti se zahrnuje i tzv. angel investor, který díky své investici 

získal vlastnický podíl. Tento investor se přímo nepodílí na řízení společnosti. Ačkoliv se 

jedná o společnost s ručením omezením, byl za účelem vykonávání důležitých rozhodování 

týkající se daného podnikání vytvořen orgán tzv. valné hromady, do které spadají všichni 

spolumajitelé včetně angel investora. 

V čele společnosti stojí ředitel, tzv. managing director (dále CEO), který navrhuje firemní 

strategii, odpovídá za plnění cílů společnosti a identifikuje klíčové zákazníky. Zároveň je od-

povědný za obchodní činnost společnosti a marketing. CEO reprezentuje společnost na ob-

chodních jednáních a v uskupeních, ve kterých se společnost rozhodne působit. Kromě 

výše zmíněného CEO řídí společnost, její zaměstnance a pracovníky vedení společnosti. 

Druhým společníkem působícím v managementu podniku je technický ředitel, tzv. technical 

director (dále CTO), který odpovídá za výzkum, vývoj a výrobu. CTO se řídí stanovenou 

strategií společnosti a je přímo odpovědný za vývojové a výrobní týmy a současně za výběr 

dodavatelů materiálu a potřebných komponent pro výrobu. CTO hledá inovace a navrhuje 
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nová řešení. CTO navrhuje změny ve stávající strategii podniku. Tento člen boardu je zá-

roveň považován za vedoucího technické sekce. Nutno podotknout, že CTO hraje velmi 

důležitou roli v technických pre-sale aktivitách a zároveň je nedílnou součástí delivery 

a technického supportu stávajících zákazníků. 

Třetí zakladatel působí v roli finančního ředitele, tzv. financial director (dále CFO) a je přímo 

odpovědný za řízení výdajů společnosti a cash flow. CFO navrhuje a schvaluje smlouvy 

pro dodavatele i zákazníky, navrhuje finanční plán a odpovídá za jeho dodržování. CFO je 

hlavním kontaktní osobou pro účetní firmu a zároveň řeší problematiku daní, dotací a re-

portingu. V neposlední řadě se CFO zabývá problematikou financování společnosti, 

do které spadá shánění investorů a udržování vztahů s nimi.  

CFO zastává zároveň roli provozního ředitele, tzv. operations director (dále COO) a má 

tedy na starosti také záležitosti související s každodenním fungováním společnosti. V rámci 

této funkce se zabývá nastavením procesů ve společnosti a výroby zařízení. Ve společnosti 

se dlouhodobě objevuje snaha o přesunutí administrativy a dalších, nejen koordinačních, 

úkonů spojených s výrobou a kompletací zařízení od CTO do gesce COO. Tento přesun 

odpovědnosti si klade za cíl snížit pracovní zátěž CTO, který se prioritně musí věnovat 

vývoji nových produktů a inovacím těch stávajících. 

Ve společnosti v současné době působí také dva projektoví manažeři, kteří napříč společ-

ností řeší aktuální témata. Jejich hlavní náplní práce je komunikace se stávajícími zákaz-

níky, udržování zákaznických vztahů, koordinace dodávek zařízení s jejich výrobou 

a mnoho dalších ad-hoc záležitostí. Projektoví manažeři dle CFO nemají jednoho přímého 

nadřízeného, neboť jejich práce je velmi všestranná a podporují svou činností celou orga-

nizaci. Za každý svůj úkol tak odpovídá jinému ze tří výše zmíněných ředitelů. 

Ve společnosti je zaměstnán ještě jeden zaměstnanec, kterým je vývojář webové aplikace. 

Jedná se o jediného pracovníka, který spadá do technické sekce, v jejímž čele stojí CTO. 

Za řízení technické sekce se považuje především vedení přímých podřízených, přerozdě-

lování práce, kontrola odvedené práce a další s technickou sekcí spojené úkony. V případě 

potřeby spolupracuje společnost s HW specialistou ve formě externí spolupráce. 

Nejvhodnějším způsobem, jakým podnikovou organizační strukturu znázornit představuji 

na Obrázek 18. Na diagramu organizační struktury znázorňuji elipsou agilní fungování tzv. 

boardu, který dle citovaných slov CEO společnosti rozhoduje společně a na základě aktu-

álních potřeb trhu. Elipsa zároveň představuje jejich rovnocenné postavení v podniku. Dal-

ším agilním prvkem jsou projektoví manažeři bez přímého nadřízeného, jejichž náplň práce 

jsem představila dříve v této kapitole. Odpovídají tomu vedoucímu, jejichž agendu právě 

řeší. Neexistuje konkrétní oblast, které by se věnovali. Webový vývojář je jediným neagilním 

prvkem společnosti, který představuje aktuálně technické oddělení. Tento zaměstnanec je 

přímo podřízen CTO. 
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4.6 Stávající procesy vývoje inovací ve společnosti 

Stejně jako startup nemá pevně definovanou organizační strukturu, neexistuje zároveň 

žádný oficiální formalizovaný inovační proces. V této kapitole se zaměřím na analýzu stá-

vajícího inovačního procesu. 

V předchozí kapitole jsem uvedla, že sledovaný podnik funguje v jistém smyslu agilně. Ve-

dení společnosti je schopné pružně reagovat na požadavky zákazníků, co se cenové poli-

tiky týká či určování priorit a směřování firmy. 

Každý zákazník je v této fázi pro společnost velice důležitý, takže si vedení plně uvědomuje, 

že rychlá reakce a schopnost přizpůsobit se je v tomto ohledu velice důležitá. V kapitole 4.3 

Produkt jsem uvedla, že podnik kromě vývoje vlastních inovativních produktů spolupracuje 

aktuálně s americkou společností na vývoji inovačního zařízení na míru. 

4.6.1 Proces vývoje produktu na míru 

Proces vývoje na míru je z hlediska jeho povahy z pravidla u každého zákazníka odlišný. 

Dle slov CTO můžeme takovéto zákazníky rozlišit na tři skupiny: 

a) zákazníci, kteří rozumí vývoji problematice HW, 

b) zákazníci, kteří znají své požadavky, 

c) zákazníci, kteří své požadavky upřesní až na základě ozkoušení hotového zařízení. 

S první skupinou zákazníků můžeme proces vývoje zařízení označit za agilní. S takovými 

zákazníky probíhají pravidelné schůzky, na kterých se řeší nejen očekávaná funkcionalita 

zařízení, ale také výběr vhodných komponent či návrh konkrétní základní desky. Tito zá-

kazníci jsou schopni své požadavky jasně definovat a v případě, že se nějaký z požadavků 

v průběhu vývoje změní, není vzhledem k intenzivní komunikaci problém, změnový poža-

davek do vývoje zahrnout v rané fázi vývoje. 

Druhá skupina zákazníků přesně ví, o jaký typ zařízení má zájem. Takoví zákazníci mnohdy 

chtějí vyvinout stejné či podobné zařízení, které již na trhu existuje. Kromě konkurenčních 

Obrázek 18: Stávající organizační struktura I., Zdroj: vlastní zpracování 
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funkcionalit mají představu o tom, jaké vlastnosti by zařízení mělo mít navíc, neboť si po-

dobný finální produkt měli možnost ozkoušet. S takovými zákazníky nelze diskuzi o vývoji 

zařízení držet na stejně profesionální úrovni jako u předchozí skupiny. Po obdržení finálního 

prototypu produktu většinou nedochází ke změně požadavků. 

Třetí skupinou jsou zákazníci, kteří se v oblasti vývoji HW vůbec nepohybují a mají hrubou 

představu, co by požadované inovativní zařízení mělo umět. Před započetím vývoje do-

chází ke společné definici požadavků. Zástupci společnosti se snaží novému zákazníkovi 

doporučit další vlastnosti, které by zařízení mohlo mít. Dochází ke společnému dokončení 

specifikace požadavků a započetí vývoje. Tento zákazník povětšinou po obdržení finálního 

produktu a jeho řádném ozkoušení v ostrém provozu zjišťuje, že by pro něj zařízení mělo 

ještě vyšší přidanou hodnotu, kdyby mělo další dříve nespecifikované požadavky. V tako-

vém případě se po domluvě obou stran navrací v procesu vývoje na začátek, kdy se upraví 

počáteční specifikace a zařízení se dle ní odpovídajícím způsobem upraví. Celý proces pak 

následně proběhne rychleji, neboť už se nejedná o vývoj od nuly, ale pouze o úpravu stá-

vajícího zařízení dle představ zákazníka. 

Celkový proces vývoje zařízení pak není odlišný od toho, se kterým se setkáváme u vývoje 

vlastních zařízení. Jediný rozdíl mezi těmito dvěma způsoby tkví v tom, jakým způsobem 

takový požadavek vznikne. CTO zároveň říká, že dalším rozdílem je míra vedené doku-

mentace. Pro zákazníky musí být vše pečlivě zdokumentované a to především, jedná-li se 

o zařízení, u něhož na zákazníky následně přechází vlastnické právo. Za poslední rozdíl se 

považuje intenzita komunikace se stakeholdery. 

4.6.2 Proces výzkumu a vývoje vlastních zařízení 

Proces výzkumu a vývoje vlastních zařízení můžeme rozdělit na dvě části. Z jedné části 

dochází k výzkumu a vývoji nových vlastních zařízení a z části druhé se technické oddělení 

věnuje vylepšování stávajících zařízení jak z hlediska HW, tak FW. Obě dvě části však 

vychází ze stejného procesního schématu. 

V rámci výzkumu a vývoje zcela nového zařízení hovoříme o části, jejímž cílem je vytvoření 

zcela funkčního prototypu nového produktu, který bude po pilotáži/externím testování zařa-

zen do portfolia stávajících produktů společnosti. Za funkční prototyp v tomto ohledu je po-

važována krabička obsahující správně navrženou desku s plošnými spoji (dále PCB) s na-

montovanými vhodnými součástkami, která je naprogramována tak, aby zařízení splňovalo 

bezchybně stanovený účel.  

Kromě samotného výzkumu a vývoje se sám CTO zabývá rovněž komunikací ohledně vý-

roby PCB a následným pájením součástek, či objednáváním součástek potřebných pro vý-

robu zařízení pro koncové zákazníky. CTO říká, že v případě pájení komponent na desku 

prototypu se nevyužívá třetí strana, neboť zařízení vyvíjená startupem nejsou nijak složitá. 

V případě výroby finálních produktů je poté oslovena příslušná laboratoř. V podniku existuje 

snaha přesunout činnosti spojené s výrobou a kompletací zákaznických zařízení včetně 

objednávání potřebných součástek do gesce CFO/COO. 
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Samotný proces výzkumu a následného vývoje zařízení je znázorněn prostřednictvím dia-

gramu spolupráce na Obrázek 19. Vývoj zařízení začíná vznesením požadavku - v tomto 

případě rozhodnutím boardu. Vezmu-li v potaz zákaznická řešení, u kterých je proces 

stejný, jedná se o vznesení požadavku ze strany zákazníka. 

V prvním kroku dochází k určení požadovaných vlastností a funkcionalit zařízení, které jsou 

zaznamenány do konkrétního dokumentu „požadavky na zařízení“. V dalším kroku se ana-

lyzují vhodné dostupné komponenty a vytváří studie všech potřebných komponent, včetně 

jejich zhodnocení z hlediska funkčnosti, nákladů, velikosti, spotřeby energie a dalších pa-

rametrů. Výstup tohoto kroku se zapisuje do „dokumentace k zařízení“. Na základě této 

analýzy se začíná s výběrem nejvhodnějších komponent, které se zaznačí do stejného do-

kumentu. Následuje vytvoření logického schématu, přičemž už je technik schopen specifi-

kovat výrobní náklady na desku zařízení. Fáze analýzy komponent a návrhu zařízení končí 

krokem, kterým je vytvoření obecného nákresu rozložení desky a umístění jednotlivých 

komponent. 

Paralelně s vytvářením logického schématu započíná vytváření struktury projektu FW. Ná-

sleduje vývoj core funkcionality, který má za cíl ověřit správné fungování navržené desky 

a obsažených komponent. 

V bodě, kdy už je jasná představa o rozložení desky a umístění jednotlivých komponent 

dochází ke komunikaci se dvěma třetími stranami. Na jedné straně dochází k objednání 

komponent potřebných pro vývoj prototypu zařízení. Na straně druhé se posílá nákres roz-

ložení desky do laboratoře, ve které dle něj vytvoří první prototyp navržené desky. V těchto 

dvou případech se musí počítat s možným zpožděním obou dodávek. Komponenty a pro-

totyp desky jsou potřebné pro další krok výrobního procesu, kterým je sestavení prototypu 

zařízení. Na procesním diagramu je vidět, že ještě před tímto sestavením započíná další 

paralelní proces, kterým je návrh krabičky na zařízení a jejímu následnému objednání v la-

boratoři. Krabička se nebere jako nutná součást prototypu, neboť zařízení se dá interně 

v laboratorním prostředí otestovat i bez ní. 

V momentě, kdy se ve startupu sejdou potřebné komponenty a prototyp desky, dochází 

k sestavení prvního prototypu, který je v následujícím kroku testován.  

Při záporném výsledku testu dochází k analýze daného problému a rozhodnutí, zda se 

jedná o chybu HW či FW. V případě chyby v základním FW je proces jednoduchý. Ihned 

dochází k odstranění této chyby, nahrání aktualizovaného FW do prototypu a následuje 

další kolo testování. V případě, že se jedná o chybu na HW zařízení, navrátí proces vývo-

jáře buď do bodu výběru nejvhodnějších komponent či nákresu rozložení desky a umístění 

komponent. V obou případech musí dojít k odstranění problému a následně opakování 

části procesu až do bodu testování. 

Projde-li zařízení testováním bez problémů, dochází k dokončení vývoje FW z hlediska 

business logiky. Tento krok je důležitý ke stanovení správného chování zařízení jako celku. 

Po dokončení této části vývoje je produkt vystaven externímu testování, které provádí sám 

startup ve skutečných podmínkách, či pilotáži u zákazníka. 
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Po ukončení pilotáže či externího testování dochází k rozhodnutí, zda zařízení splňuje či 

nesplňuje specifikované požadavky. V případě, že požadavky nesplňuje, rozhoduje tech-

nik, zda se jedná o chybu HW či FW. V případě chyby HW se vracíme do výše popsaného 

kroku. V případě chyby FW již není třeba vracet se do bodu vývoje FW základních funkcio-

nalit, nýbrž pouze do bodu dokončení vývoje FW. Tato fáze proběhne znovu, zopakuje se 

pilotáž či externí testování v terénu. Za předpokladu, že zařízení splňuje specifikované po-

žadavky, se dále rozhoduje, zda zařízení splnilo očekávání. Zde vstupuje do procesu za-

davatel vývoje, kterým je board či zákazník. Nesplňuje-li zařízení očekávání, navrací se 

proces vývoje na úplný začátek, ve kterém dojde k přesnější specifikaci požadavků. Celý 

proces vývoje tak probíhá znovu od začátku. Jak jsem již zmiňovala výše, tento proces je 

rychlejší vzhledem k existujícímu základu. Návrat celého vývoje na začátek k bodu specifi-

kace požadavků je typickým krokem pro waterfall. Jak jsem popsala u jednotlivých typů 

zákazníků, dochází k tomuto kroku pouze ve chvíli, kdy se zařízení vyvíjí pro určité typy 

zákazníků. 

Pokud zařízení očekávání splní, je proces vývoje považován za dokončený a vzniká tím 

finální produkt. Tento produkt je následně nabízen zákazníkům a v případě dalších poža-

davků může být inovován. 

U vývoje a vylepšování vlastních zařízení neexistuje tlak třetí strany na včasnost dodávky. 

Neexistuje zároveň vyčerpávající dokumentace. Veškeré požadavky, kroky potřebné k do-

končení apod. si vede sám CTO v podobě nestrukturovaných poznámek. Nejdůležitější mil-

níky pro úpravy či dodání určitých druhů zařízení pro jednotlivé zákazníky je pak znázor-

něno na tabuli ve společné kanceláři.
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Obrázek 19: Proces výzkumu a vývoje HW - diagram spolupráce, Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Agilní transformace startupu 

V šesté kapitole zabývající se agilní transformací analyzovaného startupu popisuje aktuální 

stav, co se agility organizace týká. Stávající situaci popisuji na základě vyplnění online do-

tazníku a nestrukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky, kteří mi pomohli aktuální 

nastavení zmapovat. Následně na základě získaných informací definuji slabá místa, která 

se mohou z hlediska agilního fungování a agilní transformace podniku vylepšit. 

5.1 Průběh současné agilní transformace 

Dle CEO si podnik uvědomuje, že v mnoha oblastech jeho činnosti funguje agilně. Zároveň 

dle něj ale nemůžeme hovořit o probíhající agilní transformaci. Společnost reaguje velmi 

hbitě na měnící se trh a požadavky zákazníků. Ačkoliv podnik nikdy aktivně neřešil jeho 

agilní fungování, jedná se zde o přirozený jev, který si povaha startup podnikání a rychle 

se měnícího trhu žádá. 

CTO si uvědomuje, že je žádoucí, aby v průběhu procesu vývoje zařízení docházelo k in-

tenzivnější kooperaci i s těmi zákazníky, kteří se v tomto odvětví nepohybují. Tato intenzivní 

komunikace by měla kromě představení současného pokroku ve vývoji zařízení, také se 

zákazníkem komunikovat za účelem zjištění bližších očekávání na zařízení. 

Vzhledem k nepřítomnosti pojmu agilní transformace nebyla dosud ve společnosti určena 

osoba, která má agilní transformaci na starosti. 

5.2 Zhodnocení úrovně agility 

Pro zhodnocení agility společnosti jsem využila tzv. domény agility podniku [77], díky kte-

rým je možné měřit vyspělost business agility v konkrétní organizaci. Každá z pěti dimenzí 

obsahuje až tři domény, které je možno na základě přístupu k agilitě ohodnotit. Vedení sle-

dovaného podniku jsem kontaktovala s žádostí o vyplnění online dotazníku, který obsaho-

val 26 hodnotících ukazatelů – 2 pro každou z domén, kterých je celkem 13. Kompletní 

přehled odpovědí účastníků dotazníku o úrovni agility ve společnosti znázorňuji v  Tabulka 

7: Domény agility podniku - výsledky, Zdroj: vlastní zpracování. 
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Za každou odpověď jednoho z vedoucích pracovníků v dané kategorii jsem započítala je-

den bod. Po sečtení těchto bodů můžu společnost zařadit mezi podniky, jejichž úroveň agi-

lity se nachází ve fázi RUN, kterou jsem v kapitole 3.2 Měření úrovně agility ve společnosti 

definovala jako stav, ve kterém organizace již podstoupila významné kroky vedoucí k pod-

nikové agilitě.  

Z výše uvedené tabulky je zároveň patrné, že ne ve všech bodech se vedoucí pracovníci 

shodli. U tří oblastí byli dotazování schopní vybrat si jednu z nabízených možností předsta-

vující úroveň agility v dané oblasti, avšak jejich názor se lišil. U jiných tří oblastí většina 

dotázaných zaznačila, že ani jedna z odpovědí není pro podnik odpovídající. Těchto šest 

oblastí považuji za kontroverzní a blíže analyzuji v následující kapitole.  

  

Oblast CRAWL WALK RUN FLY N/A

Pochopení zákazníka 1 1 1

Zákazník jako účel 1 2

Zaměřní boardu 2 1

Měříme, na čem záleží 1 2

Zásady zapojení 2 1

Skromnost a radost 1 2

Dodavatelský řetězec & síť 3

Ekosystém 1 2

Postoj managementu 1 2

Autonomie a delegování 3

Transparentnost a sdílení 2 1

Jednota účelu 3

Experimentování na trhu 1 1 1

Vize 2 1

Způsob učení 2 1

Neústavné zlepšování 1 2

Přizpůsobivost 2 1

Technická dokonalost 1 2

Kolektivní vlastnictví 2 1

Odpovědnost 3

Agilní týmy 3

Síťová organizace 1 1 1

Hodnotové proudy 3

Agilní metody 1 2

Modely financování 1 2

Podpůrné funkce 1 2

Celková úroveň agility 13 12 24 21 8

Tabulka 7: Domény agility podniku - výsledky, Zdroj: vlastní zpracování 
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5.3 Analýza slabých míst 

V této kapitole se věnuji identifikaci slabých míst v souvislosti s agilním fungováním pod-

niku. Vycházím z informací získaných z dotazníkového šetření v předchozí kapitole, pří-

mého kontaktu se zakladateli a vysledovaných skutečností. 

5.3.1 Výstupy dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření vyplynuly oblasti, ve kterých se vedoucí pracovníci podniku ne-

shodli. Těchto šest oblastí blíže rozebírám v následujících podkapitolách. 

5.3.1.1 Pochopení zákazníka 

V doméně zabývající se pochopením zákazníka odpovědi vedoucích pracovníků lišily. CTO 

uvádí, že se ve společnosti používá detailní analytika k pochopení využívání produktů a de-

finici zákaznických požadavků, což představuje nejnižší míru agility ve společnosti. Své 

rozhodnutí CTO zdůvodnil tím, že analytika zákazníka v podniku probíhá především 

na technické úrovni ve smyslu analýzy způsobu využívání zařízení. 

CEO označil, že se používají nejrůznější nástroje pro pochopení zákazníka a zároveň exis-

tují objektivní měřítka end-to-end hodnoty, kterou pro ně podnik může vytvořit. K tomu CEO 

zároveň dodává, že „nepoužíváme úplně všechny uvedené nástroje, ale máme playbook, 

personas a další nezmiňované nástroje. Spíše máme dobře připravené definice klientů a je-

jich zájmů, než následné metriky jejich výkonnosti“.  

Z pohledu CFO rozumí podnik zkušenostem, potřebám a poslání jejich zákazníků na zá-

kladě přímého kontaktu s nimi. Obchodní rozhodnutí jsou řízená hlubokou empatií tak, aby 

splnila očekávání zákazníků. Jeho rozhodnutí zdůvodňuje tím, že většina zařízení byla vy-

víjena právě na základě požadavků a potřeb zákazníka. V současné době se již začínají 

objevovat zákazníci, kteří si vyhledali již existující produkt na trhu a mají o něj zájem. 

Nejednotné rozhodnutí ohledně zákazníka je způsobené především tím, že všichni tři zú-

častnění zastávají ve společnosti jinou roli a se zákazníky komunikují na jiné úrovni. Proto 

každý z nich vnímá zákazníka jiným způsobem. 

5.3.1.2 Měříme, na čem záleží 

Dalším kontroverzní oblastí v dotazníku byla oblast měření toho, na čem záleží z pohledu 

boardu podniku. Za kontroverzní tuto oblast považuji především proto, že dva ze tří dota-

zovaných nenašli vhodnou odpověď. 

CTO jako jediný byl schopen zařadit podnik do jedné z nabízených možností. Vybral odpo-

věď z agilní kategorie RUN, která říká, že na lidská měřítka (např. zákaznickou spokoje-

nost) zaměřujeme stejnou pozornost jako na tvrdá měřítka (např. výnosy, zisk). 

CEO a CFO neoznačili v dotazníku ani jednu odpověď. CFO uvádí, že za měřítka prozatím 

považuje společnost „prodeje, cash a případně produkty, které fungují v reálném business 
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case. To je to, co má real impact na naší organizaci.“ CEO říká, že „vzhledem k velikosti 

podniku nemáme formalizováno.“ 

5.3.1.3 Experimentování na trhu 

Z pohledu CTO jsou to právě jednotlivé organizační jednotky, které přichází s business 

case inovativních produktů či služeb. Za účelem realizace tohoto projektu jsou vytvářeny a 

financovány nové týmy. 

CEO oproti technickému řediteli vidí situaci více agilně. Dle něj se v podniku používá testo-

vání hypotéz nebo podobné inovační postupy. Inovace je zodpovědností každého, nejen 

specializovaného týmu. K tomu do komentáře CEO dodává, že tento přístup se „týká všech, 

ale zejména vedení.“ 

CFO v této oblasti neoznačil žádnou z nabízených možností a své rozhodnutí okomentoval, 

že o výrobcích rozhoduje společně vedení podniku a technický ředitel jednou za čas přijde 

s novým inovativním zařízením.  

Odpovědi se sice dle označených odpovědí liší v míře agility dle použitého modelu, avšak 

v jádru věci mají společný základ. Vzhledem k velikosti podniku je technickou divizí pouze 

CTO s jedním podřízeným. Právě on přichází s inovativními zařízeními, jak také zmiňuje 

ve svém komentáři CFO. I v tomto případě však platí, že vedení podniku rozhoduje spo-

lečně. 

5.3.1.4 Technická dokonalost 

Co se přístupu k technické dokonalosti v podniku týká, CTO byl jediný, kdo byl schopen 

otázku zodpovědět. Dle něj při veškeré technické práci vyvažuje podnik přístup „kvality pře-

devším“ a nákladů a užitečnosti. V rámci tohoto přístupu byly přijaty některé techniky, které 

si kladou za cíl tohoto vyvážení snáze dosáhnout. 

Zbylí dva členové vedení účastnící se dotazníku nedokázali vybrat ani jednu z nabízených 

možností. CEO se vyjadřuje, že „organizace na tomto pracuje, ale zatím je danou metrikou 

spíše to, zda výsledek splňuje požadavky či výchozí předpoklady“. CFO uvádí, že „reálně 

nic neměříme, ale upravujeme procesy takovým způsobem, abychom neposílali vadné pro-

dukty. Je potřeba vzít také v úvahu, že u většiny produktů jsme pořád na začátku.“ 

5.3.1.5 Síťová organizace 

Dalším kontroverzním tématem se zdá být oblast zabývající se organizační strukturou 

a fungování uvnitř společnosti. Každý z vedení vnímá tuto skutečnost odlišně. 

CEO označil ze zúčastněných nejméně agilní možnost, která říká, že jsou implementovány 

rychlé a jednoduché procesy sloužící k realokaci zaměstnanců mezi týmy. Komunikace je 

v tomto ohledu bezproblémová. Své rozhodnutí zdůvodňuje tím, že podnik čítá málo lidí, 

tudíž je komunikace v tomto ohledu velmi jednoduchá a zřetelná. 
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CTO zastává možnost, že je organizace schopná rychle vytvořit dynamické multifunkční 

týmy kolem produktů, cest zákazníků nebo obchodních výsledků. V případě potřeby je or-

ganizace schopná do příslušných multifunkčních týmů přidat podporu prodeje, marketingu, 

financí či operativy. 

CFO označil poslední nejvíce agilní možnost, která říká, že je organizace schopna rychle 

se přizpůsobovat struktuře, aby vyhovovala měnícím se požadavkům zákazníků a trhu. 

Existují zde sítě týmů, které se dle potřeby dynamicky formují a reformují. Následně CFO 

dodává, že vzhledem k současné velikosti podnikání se nedá hovořit o týmech. 

Rozpor v této otázce tkví především v tom, že tato oblast není dimenzovaná na malé pod-

niky. Ve všech třech zmíněných případech je společnost z tohoto pohledu agilní. Je 

schopna přesouvat své zdroje tam, kam je zrovna potřeba. Vzhledem k plánovanému růstu 

podniku a škálování bude tato oblast tématem v blízké budoucnosti podniku. 

5.3.1.6 Podpůrné funkce 

Jako jediný CTO zvolil možnost, že podpůrné funkce umožňují agilitu v naší organizaci ak-

tivním podporováním týmů a vytvářením zjednodušených procesů. 

Zbylí dva dotazovaní se nepřiklonili ani k jedné z možností. Opět zde hraje roli velikost pod-

niku, kde podpůrné funkce zastává více jedinců dle toho, jak je zrovna potřeba. 

5.3.2 Další slabá místa 

V kapitole 4 Klíčová charakteristika startupu, která se mimo jiné zabývá zařazením sledo-

vané organizace do určitých fází životního cyklu startup podnikání, se zmiňuji o jejím plánu 

brzkého škálování. Ve společnosti v současnosti pracuje 6 zaměstnanců. Aby podnik byl 

schopen uspokojit poptávku na trhu, zvýšit prodej svých zařízení a navýšit jeho tržby, je 

potřeba investovat do lidského kapitálu. Aktuálně také probíhá jednání s potenciálními in-

vestory, kteří by podnik finančně podpořili a toto škálování tak umožnili. 

Jak bylo ve stejné kapitole zmíněno, podnik má v nabídce několik IoT produktů, z nichž 

mají některé finální podobu a jiné jsou ještě v procesu dalších dílčích inovací. Vývoj IoT 

zařízení je oproti vývoji SW odlišný, jak jsem popsala v kapitole 2.3.1 IoT zařízení. Vývoj 

jednoho zařízení se skládá z mnoha navzájem provázaných kroků. Aby byla společnost 

schopna nadále svá stávající zařízení inovovat a zároveň přicházet s novými inovacemi, je 

potřeba technický tým posílit. V současné době totiž CTO zastává veškeré role spojené 

s výzkumem a vývojem nových zařízení a inovováním těch stávajících. K ruce má teore-

ticky jednoho externího pracovníka, který je schopen s některými částmi vypomoci, ale ve-

doucímu pracovníkovi tento jeden člověk pracovní zatížení nesníží dostatečně. Druhým 

podřízeným pracovníkem CTO je vývojář webové aplikace, kterému CTO zadává práci. 

Výše zmíněné tvrzení se potvrzuje i v kapitole 4.6 zabývající se stávajícími procesy vý-

zkumu a vývoje nových zařízení. Proces znázorněný na Obrázek 19: Proces výzkumu a 

vývoje HW - diagram spolupráce, Zdroj: vlastní zpracování je rozsáhlý. V současné době 

veškerý vývoj zastává sám CTO, který je množstvím práce zkrátka přehlcený. Je tedy na 
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místě započít proces škálování především tím, že dojde k rozšíření technologického týmu 

o specialisty, kteří tomuto pracovníkovi odlehčí, aby se mohl naplno věnovat pouze někte-

rým záležitostem. 

Z hlediska vývojového procesu se za slabé místo může označit upouštění od dokumentace 

v případě, že podnik vyvíjí vlastní zařízení. Dle slov CTO je toto dáno především tím, že se 

vývoji věnuje v celé společnosti jako jediný. Technický ředitel si zároveň uvědomuje, že 

v případě najmutí dalších HW a FW specialistů se bude muset na sdílení znalostí o jednot-

livých typech zařízení brát větší zřetel. 

CTO zároveň k procesnímu vývoji poukazuje na problematiku zapojení některých druhů 

zákazníků do vývojového procesu. Dobře si uvědomuje, že poslední krok procesu vývoje, 

který v případě nesplnění očekávání zákazníků navrací celý proces na začátek, není žá-

doucí. CTO říká, že je žádoucí naleznout způsob, jakým způsobem zákazníka do průběhu 

vývoje více zahrnout a nastavit s ním tak intenzivní způsob komunikace, aby případné 

změny očekávání, nové požadované funkcionality či další požadavky zákazníka byly včas 

identifikovány a zařazeny do vývoje v jeho průběhu. 

5.4 Shrnutí slabých míst 

V této podkapitole shrnuji konkrétní kritická místa agilního fungování podniku vycházející 

z jeho předchozí analýzy. V následujících kapitolách pro ně nalézám vhodné řešení, které 

bych z pohledu autora diplomové práce na téma agilní transformace podniku doporučila 

implementovat za předpokladu, že v nejbližší době skutečně dojde k plánovanému škálo-

vání, které bude představovat především rozšíření technického týmu o specialisty zabýva-

jící se vývojem HW a FW.  

Jak vyplývá z předchozích kapitol, považuji za úzké místo podniku z hlediska celkového 

fungování technické oddělení, které nečítá dostatečný počet členů. Kromě urgentní potřeby 

rozšířit toto oddělení o nové členy se CFO vyjádřil, že je pro technické oddělení potřeba 

navrhnout nový způsob řízení (ideálně agilní), který oddělení napomůže lépe zvládat velké 

množství práce. CEO je v agilním řízení více zběhlý avšak přiznává, že daleko důležitějším 

aspektem než agilní fungování podniku je pro něj plánované škálování. Velmi dobře si zá-

roveň uvědomuje, že spolu s rozšířením počtu zaměstnanců bude potřeba najít systém, 

jakým zaměstnance řídit. Agilní přístupy vnímá jako jedno z možných řešení. 

Vezmu-li v potaz definované problémy v kapitole 5.3 Analýza slabých míst, jsou nejkritič-

tější oblastí agilního fungování společnosti dvě místa: 

a) společnost nemá definovanou organizační strukturu, 

b) technické oddělení trpí nedostatkem personálu. 

Beru-li v úvahu několikrát napříč prací skloňovaný plán škálování podniku, díky kterému 

dojde k navýšení počtu zaměstnanců právě v technickém oddělení, považuji za cíl mé 

práce nalezení odpovídající jednoduše škálovatelné organizační struktury a způsobu agil-

ního fungování v technickém oddělení.  
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6 Návrh vylepšení agilní transformace 

6.1 Organizační struktura startupu 

Podnik dosud nemá formalizovanou oficiální organizační strukturu. To je dáno především 

malým množstvím pracovníků a tudíž schopnosti řešit věci napřímo s dotyčným zaměst-

nancem. Současná podoba organizační struktury je blíže popsána v kapitole 4.5 Stávající 

organizační struktura. Jedná se o klasickou liniovou strukturu se dvěma agilními prvky, kte-

rými je agilní vedení podniku a dva nezávislí projektoví manažeři. Tito projektoví manažeři 

fungují samostatně a napříč všemi odděleními. Pokaždé má tak projektový manažer jiného 

odpovědného vedoucího. Jediným vícečlenným oddělením tak je technické oddělení, do 

kterého spadá jeden podřízený zaměstnanec a vedoucí oddělení – CTO. 

V první části této kapitoly popisuji náhled odborníků na organizační strukturu startupů. 

Ve  druhé části pak na základě těchto dostupných informací navrhuji, jaká organizační 

struktura je pro podnik nejvhodnější. 

6.1.1.1 Odborný náhled na organizační strukturu startupu 

Poté, co startup ověří svůj produkt a obchodní model, začíná se rozšiřovat, tedy škálovat. 

Společnost nabírá nové zaměstnance a takto rychle se rozvíjející firmě již nejsou dosta-

tečné neformální komunikační a rozhodovací procesy, které dříve startup aplikoval. Za-

městnanci, kteří zastupovali více rolí, musí ustoupit dalším specialistům. Spolu s novými 

specialisty se vytváří multifunkční týmy. Dle Eisenmanna a Wagonfelda může být podce-

nění organizační struktury pro škálování pro daný startup fatální [107]. Velmi podobně se 

na tuto problematiku dívá Hofer a Charan, kteří uvádí, že škálování vyžaduje velmi odlišný 

druh organizace – strukturu, proces a disciplínu. S růstem společnosti se nestabilní a flexi-

bilní prostředí počáteční organizace stává nepraktickým a zavedená neformální komuni-

kace a rozhodovací procesy přestávají být dále účinné. Specialisté nově pokrývají role, 

které kdysi pokrývali tzv. univerzalisté a stávající procesy a zásady nyní nahrazuje tzv. ad-

hoc rozhodování [108]. 

Dle Boekera a Karichail může předčasné škálování bez solidního základu pro rychlý růst 

vést k neúspěchu, protože objemy transakcí přemohou nepřiměřené systémy a infrastruk-

tury či překonají kapacitu manažerského týmu [109]. Pokud bude vytvořen správný základ 

pro škálování, bude společnost v takové pozici, aby rychle rostla na dnešním dynamickém 

trhu tak hodně a tak rychle, jak je konkurenceschopná [110]. 

Organizační vývoj takových společností sleduje předvídatelný vzorec – od struktury, 

ve které se každý hlásí zakladateli přes funkční organizaci, až po struktury divize. Právě 

pro najímání specialistů je důležité vytvořit struktury již v počátku škálování, čímž se forma-

lizuje komunikace a rozhodování [110 s. 6]. Absence struktury může ve výsledku bránit 

důležitým kontaktním funkcím, jako je sdílení znalostí a týmová koordinace a to především 

v případě, kdy společnost roste [111]. Mezi hlavní užitečné organizační postupy pro malé 
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startupy řadí Paternoster a spol. posílení odpovědnosti týmu a jeho schopnosti ovlivnit ko-

nečné výsledky [112]. Právě využitím agilních týmů je podnik schopen tohoto dosáhnout. 

Paul Arnold na případě společnosti AppDirect popisuje, že se jim organizační strukturu star-

tupu podařilo vytvořit až na několikátý pokus. Z jednoduché funkční struktury se následně 

dostali ke struktuře, která se točila kolem jednotlivých běžících projektů. V článku zároveň 

zmiňuje, že definice dalších rolí osvobodí některé stávající zaměstnance od přílišné pra-

covní zátěže a jsou schopni se lépe soustředit na svou stanovenou roli a díky tomu tak 

odvádět lepší práci [113]. 

Příspěvek McKinsey poukazuje na fakt, že malé výkonnostní buňky (agilní týmy) jsou sta-

vebním kamenem agilních organizací. Každý takový tým má větší samostatnost a odpo-

vědnost, jsou zpravidla víceoborové, rychlejší a zaměřené na konkrétní činnosti. Dále zde 

jsou na příkladech agilních organizací Spotify, Gore a ING definovány hlavní prvky agilní 

organizační struktury, kterými jsou: 

a) jasné ploché struktury, 

b) jasné odpovědné role, 

c) praktické fungování v rámci multifukčních týmů, 

d) sdílení znalostí, 

e) aktivní partnerství a ekosystém, 

f) motivující pracovní prostředí [71]. 

Ve stejném zdroji rozlišují autoři tři druhy agilních týmů dle jejich podstaty a nejvhodnějšího 

použití. Pro produktový vývoj je na základě tohoto rozdělení doporučeno využívat tzv. mul-

tifunkční (víceoborové) týmy [71]. 

Neexistuje mezi odborníky shoda, jaká organizační struktura je pro který typ podniku nej-

vhodnější. Nejčastěji převažuje názor, že každá společnost potřebuje něco jiného. Mnoho 

autorů odkazuje na Spotify model, který dle jejich slov je vhodný pro malé startupy a velmi 

dobře škálovatelné [114]. Další naopak dávají přednost síťovým organizačním strukturám 

či modelu sociokracie a holakracie. Rigby a spol. říká, že víceoborové týmy ze své podstaty 

vyžadují maticovou organizační strukturu [68 s. 12–13].  

6.1.1.2 Návrh organizační struktury pro sledovaný startup 

Předpokládá se, že škálování organizace započne najmutím nových členů do technologic-

kého týmu. Je potřeba do organizace přijmout nové členy do tohoto oddělení, aby CTO 

mohl delegovat některé ze svých povinností na nové zaměstnance. 

Vývoj IoT zařízení a webové aplikace je velmi komplexní. Pro vývoj webové aplikace v sou-

časné době postačí jeden vývojář, který zastane práci front-end i back-end vývoje. Tento 

člen týmu již v organizaci zaměstnaný je. Dalšími novými členy, které plánuje společnost 

přijmout je jeden či více firmware a hardware specialistů. Předpokládá se, že najmutím 

těchto členů dojde ke snížení pracovní zátěže CTO. 
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Všichni členové technologického týmu pak můžou začít pracovat jako jeden agilní tým. 

Do budoucna při potřebě dalšího škálování je možné tento tým rozšířit o více specialistů či 

vytvořit více agilních týmů. 

Organizační strukturu podniku (Obrázek 20: Navrhovaná agilní organizační struktura, Zdroj: 

vlastní zpracování) tedy rozšiřuji o čtyři nové zaměstnance přímo podřízené CTO. Agilními 

prvky převzatými z původního diagramu zůstává agilní vedení a dva projektoví manažeři, 

kteří budou vzhledem k nadřízeným fungovat stejným způsobem jako dosud. Novým agil-

ním prvkem se stává celé technologické oddělení, které se rozšířilo o nové členy a spolu 

s jejich vedoucím pracovníkem (CTO) tvoří další agilní prvek organizace. 

Organizační struktura tak, jak je znázorněná na Obrázek 20 počítá se zavedením pouze 

jednoho agilního týmu. V případě, že by se podniku dařilo a počítal by s dalším najímáním 

specialistů do technologické sekce, stojí následně za zvážení, zda nevytvořit agilních týmů 

více. Spolu s rozšiřováním produktového portfolia s postupem času pravděpodobně dojde 

k rozšíření i dalších oddělení. Dle potřeby se tyto jednotlivé agilní týmy můžou rozprostřít 

kolem jednotlivých produktů včetně např. marketingových pracovníků. 

6.2 Agilní řízení technického oddělení 

V předchozí kapitole 6.1.1.2 Návrh organizační struktury pro sledovaný startup jsem defi-

novala organizační strukturu, ve které se počítá se zavedením agilního týmu v technologic-

kém oddělení. Aby tento agilní tým mohl fungovat co nejefektivněji, je žádoucí doporučit 

způsob agilního řízení vhodný pro výzkum a vývoj IoT zařízení. 

Před návrhem agilní metodologie vhodné pro vývoj HW zařízení je nutné si uvědomit spe-

cifika tohoto výzkumu a vývoje. Je potřeba vzít v úvahu, že agilní metodiky byly navrženy 

a jsou ve velké míře využívány hlavně pro vývoj SW. V kapitole 2.3.1 IoT zařízení se těmito 

Obrázek 20: Navrhovaná agilní organizační struktura, Zdroj: vlastní zpraco-

vání 
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rozdíly zabývám. Výzkum a vývoj HW je v mnoha ohledech odlišný od SW. Při navrhování 

vhodné agilní metodiky musím vzít tento fakt v potaz. Není vyloučeno, že vybranou meto-

diku bude potřeba pro toto odvětví přizpůsobit. K tomu nahrává i fakt, že CTO sledované 

společnosti není agilnímu fungování dle přesně specifikované agilní metodiky nakloněn. 

Sám říká, že je vůči agilnímu řízení poměrně skeptický. Nikdy ještě na vlastní oči totiž ne-

viděl projekty, na kterých by se přesvědčil o jejich výhodě. Mým cílem v poslední kapitole 

je tedy nalézt jednoduchou a jasnou metodologii, která nebude vyžadovat vysoké nároky 

na nikoho z účastněných a zároveň pomůže CTO s organizací fungování celého týmu. 

V kapitole 4.6.2 Proces výzkumu a vývoje vlastních zařízení se zabývám představením 

způsobu fungování technického oddělení s důrazem na vývoj produktů. Spolu s rozšířením 

týmu je jasné, že technologické oddělení bude potřebovat začít fungovat více organizo-

vaně. V současné době si veškeré požadavky na výzkum a vývoj zařízení vede pouze CTO. 

Do budoucna se počítá, že s přijmutím těchto nových zaměstnanců a vytvořením agilního 

týmu se CTO bude muset naučit delegovat svou práci na podřízené a otevřít se agilnímu 

vedení projektu z toho důvodu, aby byl tým schopen dosahovat co nejlepších výsledků. 

6.2.1 Návrh agilní metodiky pro využití v technologickém týmu 

Za jednu z vhodných metodik pro vývoj HW produktů byla v kapitole 3.4 Agilní metodiky pro 

vývoj HW produktů představena metodika Scrum, kterou považuji za nejlepší řešení pro-

blémů, se kterými se technické oddělení potýká. Jedná se totiž o obecně známou jednodu-

chou metodologii, ve které není potřeba aplikovat extra nové praktiky. 

V úvodu této kapitoly se věnuji potřebným úpravám, které je v rámci této metodiky udělat, 

aby byla metodologie využitelná v procesu vývoje HW. V druhé části poté navrhuji kon-

krétně, jakým způsobem tuto metodiku aplikovat na příkladu analyzovaného startup pod-

niku. 

6.2.1.1 Vhodné úpravy metodiky Scrum pro vývoj IoT zařízení 

Tzv. user stories jsou považovány za standardní formát zadávání požadavků pro každou 

iteraci dodávky produktu. Menšina oslovených respondentů provedené studie uvedlo, že 

z jejich hlediska nejsou tyto user stories kompatibilní s vývojem HW. Autoři studie tedy přišli 

s řešením v podobě zavedení tzv. měkkých user stories, jejichž implementace dovoluje pře-

sahovat hranice jednotlivých sprintů. S příchodem tohoto druhu user stories se plánování 

stává složitějším, neboť se zároveň zvyšuje množství nedokončených úkolů. Autoři dále 

uvádí, že množství stories tohoto typu by se mělo co nejvíce minimalizovat a využívat pouze 

v případě, kdy to nejde jinak – tedy pouze u takových úkolů, které nelze vyvinout a otestovat 

v mezích jednoho sprintu [44 s. 14]. 

Autoři stejné studie také zjistili, že vývoji HW je potřeba také odpovídajícím způsobem pro-

dloužit délku sprintu. Vývoj HW skládající se z návrhu, montáže a testování prototypu desky 

s plošnými spoji může trvat měsíc nebo déle. Z tohoto důvodu a z návrhu účastníků studie 

vzniklo doporučení k upravení délky sprintů pro vývoj HW až na osm týdnů. Obecně autoři 

doporučují, aby si každý podnik nalezl takovou délku sprintu, která funguje rutinně místo 
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toho, aby se musela v průběhu času upravovat [44 s. 15]. Graves ve své publikaci tento 

návrh potvrzuje a upozorňuje, že je potřeba naučit se kombinovat krátkodobé a dlouhodobé 

plánování [40 s. 11]. S tímto souhlasí i Cooper a Sommer, kteří říkají, že o délce sprintu se 

musí rozhodnout sama organizace [115]. Dle Greenea je nejvhodnější délka sprintu 30 dní 

[46]. 

Další dotčenou částí Scrum vývojového procesu je plánování releasu. Právě u vývoje HW 

hraje toto plánování větší roli než u SW, neboť HW nelze zpravidla dokončit v tak krátkém 

časovém období. U HW projektů nelze změnit rozsah uprostřed release cyklu tak snadno. 

Menší prostor možností změny při vývoji HW tedy znamená, že plánování na úrovni releasu 

bude pravděpodobně spolehlivější a stabilnější než u vývoje SW. Doporučením autorů vý-

zkumu je udělat z plánování releasu standardní prvek vývoje [44 s. 16]. Plánování dle Co-

opera a Sommera se liší a mělo by být pouze orientační. Plánování sprintů je dle nich 

po celou vývojovou fázi a ne jen na dva týdny jako u SW [115]. Greene také poukazuje 

na důležitost plánování takovým způsobem, aby každá iterace byla schopna dodat ob-

chodní hodnotu a bylo podpořeno kompletní dokončení úkolů [46]. 

Poslední rozdíl, na který studie Thompsona a spol. poukazuje, je fakt, že pro HW projekty 

nelze vyvíjet zcela přírůstkově. Výsledky jednotlivých sprintů lze stále vyvíjet a testovat 

v průběhu celého cyklu releasu, avšak funkce produktu se stávají použitelnými až v pozd-

ním vývojovém cyklu. Právě tento bod je klíčový, protože typ práce prováděný v raných 

sprintech cyklu se zaměřují spíše na vývoj prvního fyzického prototypu, kdežto pozdější se 

mohou více zaměřovat na iterace prototypů, dokud není dosaženo cíle vývojového cyklu 

[44 s. 16–17]. 

Mapovací studie zveřejněná Kaistim a spol. porovnává několik případových studií, ze kte-

rých vychází, že mnoho HW společností využívá jen některé z definovaných Scrum po-

stupů, případně je kombinuje s jinými. Mezi nejčastěji používané praktiky patří využívání 

sprintů, Product Backlogu a některých vybraných událostí či dalších artefaktů [92 s. 8–9]. 

Cooper a Sommer vidí za jednu z velikých výzev definici Done a to především kvůli tomu, 

že HW je nedělitelný, jako tomu je u SW. Zároveň se musí brát v potaz, o jakou společnost 

se jedná. Namísto poskytování funkčního SW navrhují Cooper a Sommer využití obrázků, 

prototypů, výkresů, počítačových simulací či 3D tisku. Nejdůležitější tak je mít něco, na co 

je možné okamžitě získat zpětnou vazbu [115]. 

Zároveň autoři studie kladou důraz na tvorbu multifunkčních týmů, které by měly být umís-

těny společně. Zároveň navrhují, že by měly určité funkce být v různých fázích přítomny 

pouze tehdy, když jsou potřebné jejich specifické kompetence [115]. 

6.2.1.2 Návrh využití Scrum metodiky pro vývoj HW 

V této kapitole se zabývám konkrétní podobou navrženého využívání metodiky Scrum 

ve sledovaném podniku tak, aby splňovala veškerá kritéria a případné úpravy vhodné pro 

vývoj HW produktů. 
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6.2.1.2.1 Rozdělení rolí dle Scrum metodiky 

Metodika Scrum počítá se základními třemi rolemi, kterými je vývojový tým, Product Owner 

a Scrum Master. Rozdělení těchto rolí ve společnosti znázorňuji na Obrázek 21: Organi-

zační struktura z hlediska Scrumu; Zdroj: vlastní zpracování. Nutno podotknout, že projek-

tový manažer a CTO budou dále zastávat svou roli mimo Scrum, neboť se nepředpokládá, 

že vykonávání těchto rolí nezabere těmto dvěma zaměstnancům veškerou dostupnou pra-

covní kapacitu. 

Za vývojový tým pro potřeby tohoto návrhu považujeme pracovníky technologického týmu 

dle návrhu organizační struktury z předchozí kapitoly. Pro svůj návrh počítám s tím, že tech-

nologické oddělení se rozšíří o dva až čtyři členy. Vývojový tým bude společně pracovat 

na dosažení cílů jednotlivých sprintů a produktových cílů. 

Role PO vyžaduje jisté specifické znalosti prostředí, produktů, technologií i zákazníků. Z to-

hoto důvodu navrhuji do této role jmenovat vedoucího technologické sekce, tedy CTO. CTO 

by i bez založení agilního týmu a praktikování agilního řízení musel svým podřízeným vy-

mýšlet a následně delegovat práci.  

Veškeré požadavky bude v tomto přístupu zaznamenávat PO prostřednictvím správy Pro-

duct Backlogu. V případě nejasnosti některých požadavků je vývojovému týmu vysvětlí 

do detailu. PO požadavky na vlastnosti vyvíjeného HW formuluje v podobě běžných user 

stories, které jsou známy z vývoje SW. Pro úkoly, ve kterých není možné dokončit danou 

práci v rámci jednoho sprintu, může využít tzv. měkkých user stories, při jejichž implemen-

taci je možno přesáhnout hranice jednotlivých sprintů. Dle doporučení odborníků by se po-

čet těchto druhů stories měl co nejvíce minimalizovat. Věřím však, že vzhledem ke znalos-

tem a zkušenostem CTO nebude problém takovéto stories rozlišit a implementovat pouze 

v případě nutnosti. Veškeré požadavky o vyvíjeném zařízení, které zapisuje do Product Ba-

cklogu získává PO od zákazníků, případně jiných stakeholderů, kteří se zařízením budou 

Obrázek 21: Organizační struktura z hlediska Scrumu; Zdroj: vlastní 

zpracování 
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pracovat. Zde je nutno poukázat na nutnost pravidelné komunikace směrem k těmto oso-

bám. 

Cílem PO je průběžná aktualizace Product Backlogu na základě požadavků zákazníka. 

Tento krok je tím, který má za cíl odbourat poslední krok stávajícího procesu vývoje z Ob-

rázek 19: Proces výzkumu a vývoje HW - diagram spolupráce, Zdroj: vlastní zpracování. 

Díky pravidelným iteracím a průběžnému získávání informací nebude docházet k tomu, že 

zařízení neodpovídá očekáváním zákazník a je potřeba se navrátit ke specifikaci poža-

davků. 

Do role Scrum Mastera se jmenuje jeden ze dvou projektových manažerů, který má zku-

šenosti a potřebná školení pro zastávání této role. SM má dle definice za úkol odstraňovat 

překážky vývojového týmu v dodávkách, pomáhat PO se správou Product Backlogu a do-

hlížet na to, aby probíhaly veškeré události definované z pohledu tohoto frameworku. 

Kromě jiného také vysvětluje a dohlíží na principy a hodnoty, které tato metodika také 

ve svém základu definuje. 

Všichni zmínění členové dohromady tvoří tzv. Scrum Team, který má za úkol dodávat po-

žadovaný produkt. Za stakeholdery v případě vývoje produktů považuji členy boardu, pří-

padně vlastnické struktury, nebo zákazníky kterým bude na pravidelných Review meetin-

gách prezentován postup ve vývoji. 

6.2.1.2.2 Použití událostí dle Scrum metodiky 

Základní událostí každého vývoje dle Scrum metodiky je sprint, který by v základu měl být 

maximálně čtyři týdny dlouhý. Na základě výsledků studií zabývajících se vývojem HW je 

doporučeno tuto dobu prodloužit dle potřeby až na osm týdnů. Všeobecně existuje snaha 

držet délku sprintů stabilní napříč celým vývojem. Vzhledem k chybějícím zkušenostem 

s agilním vývojem s nově nabytými členy týmu navrhuji ustanovit počáteční délku sprintu 

na čtyři týdny. V případě, že se bude tato délka sprintu zdát moc krátká či dlouhá, dá se 

poté následně na základě získaných zkušeností jednorázově upravit dle potřeby celého 

týmu. Nedoporučuji délku sprintu měnit opakovaně. 

Aby mohl každý ze sprintů proběhnout, je potřeba z Product Backlogu vybrat ty požadavky, 

které se budou v plánovaném sprintu vyvíjet. Pro tento účel slouží tzv. Sprint Planning 

meeting. Tyto tasky jsou včetně cíle celého sprintu zaznamenány v tzv. Sprint Backlogu. 

Množství úkolů, které se do plánovaného sprintu zahrne, bude spočívat v kvantifikovaných 

odhadech, které ke každé položce Product Backlogu dodají vývojáři. Na společném pláno-

vacím meetingu bude docházet k případnému dalšímu rozdělování těchto požadavků 

na menší celky, u kterých bude následně jejich pracovní náročnost v časových jednotkách 

dodatečně specifikována. Dle dostupné kapacity vývojového týmu se vybere takové množ-

ství požadavků, které je za dobu trvání jednoho sprintu dodat tak, aby byl splněn jeho jed-

noznačný cíl. Doba trvání tohoto meetingu je v rámci oficiální specifikace této metodiky 

specifikována na 8 hodin, jedná-li se o sprint v délce trvání čtyři týdny. Tato schůzka probíhá 

zpravidla jednou za dobu trvání sprintu v týdnu blížící se jeho konci, aby byli všichni zúčast-

nění informování o tom, co je čeká ve sprintu následujícím. 
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Exituje několik metod pro kvantifikaci odhadů pracovní náročnosti jednotlivých požadavků 

Product, potažmo Sprint Backlogu. Tato metodika se mi osvědčila na jiných projektech, 

a proto ji doporučuji implementovat i zde. Každý z vývojářů má při plánovací schůzce k dis-

pozici balíček karet různých hodnot (návrh složení karet na Obrázek 22: Planning poker - 

návrh hodnot, Zdroj: Scrumdesk.com), které představují počet story pointů, ideálních pra-

covních dnů či jiných jednotek, na jejichž používání se tým společně dohodne. Každý ze 

zúčastněných o náročnosti každého požadavku hlasuje tím způsobem, že ukáže v určitou 

chvíli takovou kartu, která představuje relativní náročnost dokončení tohoto úkolu. Rozdílné 

odhady otevírají prostor k diskuzi a následnému hlasování, které pokračuje, dokud nedojde 

ke shodě většiny. Tato hodnota se následně zaznamená jako kvalifikovaný odhad nároč-

nosti práce. 

Na základě metodiky bude každý den docházet k pravidelnému dennímu Scrumu, při kte-

rém bude docházet ke kontrole pokroku směrem k cíli aktuálního sprintu. Tato schůzka se 

bude konat každý pracovní den ve stejnou dobu, aby se udržela pravidelnost. 

Další schůzkou, které se budou účastnit jak členové Scrum Teamu, tak odpovídající stake-

holdeři, je tzv. Sprint Review. Tato schůzka se bude konat vždy na závěr probíhajícího 

sprintu, tedy jednou za čtyři týdny, případně na začátku sprintu následujícího. V rámci této 

schůzky dojde k představení výsledku sprintu všem, kteří mají na produktu nějaký zájem. 

Je pochopitelné, že v raných fázích HW produktu nelze představit fyzickou iteraci produktu. 

Výstupy vhodné pro Sprint Review je vždy potřeba přizpůsobit tomu, jak jsou stakeholdeři 

na konkrétním projektu znalí technického vývoje. Je zde potřeba vymyslet vhodnou formu 

prezentace dosaženého výsledku, kterou mohou být obrázky, výkresy, počítačové simulace 

či 3D modely. Jak se vývoj bude blížit do konce, bude možné již prezentovat samotný pro-

totyp produktu včetně interpretace získaných dat. 

Sprint Retrospective meeting slouží ke zhodnocení přechozího sprintu. Očekávám, že 

zpočátku fungování nově vzniklého Scrum Teamu budou tyto schůzky mít veliký přínos. 

Záleží také na tom, jak moc zkušení budou nově přijatí členové v agilním fungování. Tato 

schůzka se také koná pouze jednou za dobu trvání sprintu. Její naplánování je nejlepší 

směřovat těsně před Sprint planning meeting, aby se případné urgentní vylepšení mohly 

zařadit do požadavků pro nadcházející sprint. 

Obrázek 22: Planning poker - návrh hodnot, Zdroj: Scrumdesk.com 
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Veškeré schůzky plynoucí z podstaty této metodiky jsou časově ohraničeny. Každá 

schůzka má maximální dobu trvání vzhledem k délce sprintu. Na pravidelnost, účelnost 

a efektivitu těchto schůzek dohlíží SM, který celý tým v této metodice zároveň coachuje. 

Na Obrázek 23: Návrh naplánování událostí Scrumu, Zdroj: vlastní zpracování zachycuji 

mnou doporučené naplánování jednotlivých událostí v rámci plánovaných čtyřtýdenních 

sprintů. Každé políčko na obrázku značí jeden pracovní den, které je s ostatními následně 

spojeno do jednotlivých týdnů a následně sprintů.  

Modrou barvou jsou zvýrazněné ty buňky, ve kterých dojde ke každodennímu pravidel-

nému dennímu Scrum (někdy také nazývanému Stand-up) meetingu. Jsou zvýrazněny 

všechny dny, neboť tato schůzka by se měla konat každý den, ideálně ve stejnou dobu 

v dopoledních hodinách a  na stejném místě. Žlutou barvou před koncem každého sprintu 

označuji den, který je vyhrazen pro provedení retrospektivního meetingu, při kterém dojde 

k ohlédnutím se za končícím sprintem a identifikaci problémů a jejich řešení. Zelenou bar-

vou o den později zvýrazňuji Sprint Planning meeting, na kterém celý Scrum Team plánuje 

práci na následující sprint. Je cílené, že tato schůzka neprobíhá v pátek, neboť v pátek si 

často mnoho lidí bere dovolenou a daleko více tak hrozí, že by se schůzky nemohli účastnit 

všichni členové. Schůzce o jeden den předchází retrospektivní meeting z toho důvodu, aby 

se výstupy z něj daly případně rovnou naplánovat do nadcházejícího sprintu. Poslední bar-

vou na obrázku je červená, která znázorňuje Sprint Review meeting, na kterém jsou v pra-

videlném intervalu představeny výsledky předchozího sprintu. 

6.2.1.2.3 Využití artefaktů dle Scrum metodiky 

Product Backlog bude základním artefaktem, jehož správu bude mít na starosti PO. PO 

má za úkol udržovat tento dokument transparentní, viditelný a srozumitelný všem ostatním 

členům. S jeho udržováním mu bude pomáhat SM. Tento artefakt je soubor veškerých po-

žadavků na produkt, které PO nasbíral od stakeholderů. Product Backlog je možné vést 

v základní tabulce s využitím MS Excel či využitím nástroje podporující agilní metodiky JIRA 

od společnosti Atlassian, která je do určitého množství členů týmu dokonce bezplatná. Způ-

sob vedení Product Backlogu je závislý na vůli PO, který má v tomto ohledu poslední slovo. 

Musí však zajistit, aby byl všem tento dokument přístupný a srozumitelný. Tento dokument 

se udržuje od úplného začátku do konce projektu. 

Sprint Backlog oproti Product Backlogu je artefaktem, který je využívaný vždy pouze 

po dobu běžícího sprintu. Tento dokument kromě odsouhlasených požadavků pro běžící 

sprint obsahuje i jeho specifický cíl. Sprint Backlog je vytvářen na společné plánovací 

schůzce a je jediným dokumentem, dle kterého se vývojový tým řídí. Sprint Backlog stejně 

jako ten produktový je možné vést v obyčejné tabulce v rámci MS Excel či přes výše zmí-

něný nástroj s názvem JIRA. Já osobně doporučuji nástroj JIRA, ve kterém je možné tvořit 

Obrázek 23: Návrh naplánování událostí Scrumu, Zdroj: vlastní zpracování 

týden 5 týden 6 týden 7 týden 8týden 1 týden 2 týden 3 týden 4

Sprint 1 Sprint 2
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kromě Product a Sprint Backlogu také jednotlivé tasky, které jde zároveň rovnou přiřazovat 

na řešitele a ukládat další užitečné informace, jako je množství odvedené práce. Z tohoto 

nástroje lze také pro každý sprint vyexportovat různé reporty. 

Příklad využití Product a Sprint Backlog funkcionality v JIRA cloudovém řešením předsta-

vuji na Obrázek 24: JIRA – Product a Sprint Backlog, Zdroj: vlastní zpracování projektu v 

JIRA Atlassian. Seznam požadavků je zde přehledně udržován v tabulce spolu s jejich pri-

oritami, podle kterých jsou automaticky seřazovány. Uživatel může jedním stisknutím tla-

čítka a přesunutím požadovaných tasků vytvořit plán sprintu. Na pravé straně níže zobra-

zeného printscreenu z aplikace vidíme bližší popis jednoho z požadavků. Nutno po-

dotknout, že JIRA je velmi jednoduše přizpůsobivý produkt, ve kterém si uživatel může na-

stavit prostředí tak, aby vyhovoval potřebám aktuálního projektu. 

Co se přírůstku týká, bylo již v rámci výše citovaných studií zmíněno, že u HW není tento 

ikrement jednoduché odprezentovat. Prezentace jednotlivých přírůstku bude probíhat 

po skončení každého ze sprintu na první schůzce následujícího sprintu. Pro tento účel je 

potřeba především pro brzká stádia vývoje stanovit potřebné podklady, které budou 

pro účel představení pokroku dostačující. Nutno podotknout, že vzhledem k rozlišnosti jed-

notlivých činností v rámci celého komplexního vývoje může být pro každý druh práce tento 

důkaz odlišný. Chci ještě podotknout, že je potřeba vzít v potaz i znalost stakeholderů 

v tomto oboru. Tyto skutečnosti je potřeba vzít z tohoto pohledu v potaz i při definici Done 

pro konkrétní projekty. Tato definice říká, kdy může být odvedená práce považována za ho-

tovou, v přeneseném slova smyslu za akceptovanou. Přesná definice se vždy stanovuje 

na společné schůzce všech členů Scrum Teamu a stakeholderů v počátku projektu. 

Obrázek 24: JIRA – Product a Sprint Backlog, Zdroj: vlastní zpracování projektu v JIRA Atlassian 
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Kompletní přehled navržené metodologie představuji na Obrázek 25. Jsou na něm pře-

hledně viditelné veškeré artefakty a události Scrum metodiky a zároveň návaznosti mezi 

nimi. Do obrázku jsem zaimplementovala i některé z dalších užitečných návrhů následující 

kapitoly, jako je využití kanban tabule, JIRA nebo planning pokeru, který je vhodnou meto-

dikou pro odhad náročnosti práce na jednotlivých požadavcích. 

6.2.1.2.4 Další návrhy vhodné pro využití metodiky Scrum 

Nejen v souvislosti s aktuální pandemií koronaviru roste množství lidí pracujících z domova. 

I když odvětví vývoje HW tomuto trendu z hlediska povahy práce zcela nepřeje, existují 

některé aktivity, které lze vzdáleně vykonávat. I z tohoto hlediska je dobré při nastavování 

nové metodologie fungování tohoto prostředí myslet na to, aby byla metodologie od začátku 

přizpůsobená k pracování na dálku. V době, až se věci navrátí do normálu a zaměstnanci 

se budou moci v kancelářích potkávat bez omezení, je dobré schůzky přesunout do offlinu 

a zakládat si na setkávání se lidí osobně. Osobní kontakt v týmové práci hraje velkou roli. 

Oběma způsobům práce (online i offline) vyhovuje navrhované řešení od Atlassian – JIRA. 

Dalším příjemným prvkem, který doporučuji do metodiky Scrum v tomto podniku implemen-

tovat je tzv. Kanban board. Ten je podporovaný i SW JIRA. Jedná se o jednoduchý nástroj 

ve formě tabule, ze které je zřetelně vidět, v jaké fázi se jednotlivé úkoly specifikované 

pro konkrétní sprint aktuálně nacházejí. Kromě digitální tabule v JIRA (Obrázek 26), která 

Obrázek 26: JIRA - Kanban board, Zdroj: vlastní zpracování v JIRA Atlassian 

Obrázek 25: Navržený proces Scrum metodiky, Zdroj: vlastní úprava dle Scrum.org 
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se může aktualizovat v průběhu dne, vidím za přínosné zavést si takovou tabuli i fyzickou, 

na které se budou jednotlivé úkoly přesouvat v rámci denních stand-up meetingů. 

Důležité je se na počátku spuštění agilního vývoje v rámci Scrum Teamu domluvit na spe-

cifikách fungování. Úkolem SM je, aby všichni členové týmu byli spokojení a motivovaní 

k nejlepším výsledkům. Když na to přijde, může řešit i osobní konflikty mezi jednotlivými 

členy. V případě, že někomu nevyhovuje některé z nastavených pravidel, je žádoucí se za-

myslet, zda nejsou pravidla nastavena špatně či se pokusit jednotlivcům vysvětlit podstatu 

těchto pravidel. 

V neposlední řadě je potřeba před započetím využívání této metodiky pro vývoj stanovit 

pravidla, podle kterých se bude fungovat. To má na starosti SM, který stanoví úvodní 

schůzku, na které bude všem dotčeným metodika obecně představena a budou nastavena 

pravidla, podle kterých se bude následně tento vývoj řídit. Je potřeba, aby všichni zúčast-

nění byli srozuměni s podstatou této metodologie, bylo jim jasné rozdělení rolí, podstat jed-

notlivých schůzek a artefaktů. Teprve poté je možné stanovit začátek celého vývoje.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce byl návrh na zlepšení agilní transformace konkrétního technologic-

kého startupu, zabývající se vývojem IoT zařízení. Mým cílem bylo definovat slabá místa 

podniku v průběhu jeho transformace a navrhnout konkrétní řešení, díky kterému se může 

společnost přiblížit pojmu agilní podnik. 

V teoretické části práce se zaměřuji na definici startup podnikání z několika hledisek. 

V další kapitole se zabývám základním vysvětlením pojmu agile, kde představuji základní 

jeho hodnoty a principy tak, jak jsou uvedeny v agilním manifestu. Právě pochopení těchto 

pojmů spolu se základní myšlenkou agilu pokládá základy pro úspěšnou agilní transfor-

maci, díky které vznikne skutečně agilní podnik. Agile vznikl jako přístup vhodný a použí-

vaný pro vývoj SW. Je však veřejně známo, že se agile v průběhu času začal rozšiřovat 

i do ostatních odvětví, a proto také v jedné z kapitol upozorňuji na odlišnosti tohoto vývoje 

hardware produktů. Na IoT zařízení nahlížím ve své práci jako na fyzický produkt, který se 

skládá z hardwarové a softwarové části, která se nazývá firmware. 

Agilní transformaci se věnuji ve třetí kapitole teoretické části, kde kromě převzetí správných 

hodnot a nastavení mysli představuji i způsob, jakým současnou agilitu ve společnosti mě-

řit. Protože se jedná o transformaci celého podniku, představuji v rámci této kapitoly také 

nejpoužívanější agilní organizační struktury a metodiky, které dle odborníků jsou vhodné 

pro využití v oblasti výzkumu a vývoje HW produktů. 

V úvodní kapitole praktické části představuji sledovaný startup, u které jsem od začátku 

předpokládala, že uplatňuje klasické inovační řízení. V kapitole rozebírám základní charak-

teristiky tohoto startupu včetně jeho zařazení a aktuální fáze životního cyklu. Představuji 

jeho produkt, spolupráci s ostatními subjekty a organizační strukturu. V této kapitole mimo 

jiné definuji role a odpovědnosti jednotlivých pracovníků společnosti a narážím na první 

překážku v agilní transformaci. Velikou překážkou pro získávání dalších klientů a růstu spo-

lečnosti a využívání agilního principu je nedostatečné množství personálu v technickém 

oddělení. Zároveň se v sekci zabývající se životní fází startupu zmiňuji, že aktuálním cílem 

podniku je nalezení investora, díky kterému bude moci započít proces škálování, u kterého 

se počítá především s rozšířením o specialisty právě v tomto oddělení. Další kapitola se 

věnuje detailnímu představení procesu vývoje IoT zařízení, které znázorňuji graficky v po-

době diagramu spolupráce. I zde se potýkáme s problémem chybějících zaměstnanců. 

Na druhou stranu musím konstatovat, že jak z hlediska organizační struktury, rozdělení od-

povědností a procesu vývoje HW, podnik vykazuje poměrně hodně agilních znaků. Již 

na základě tohoto zjištění si dovolím vyvrátit původní předpoklad, že společnost uplatňuje 

klasické inovační řízení. 

Další kapitola praktické části diplomové práce se zabývá agilní transformací podniku, 

ve které se snažím zjistit, v jaké fázi agilní transformace se sledovaný podnik nachází. 

Od vedení společnosti zjišťuji, že společnost oficiálně agilní transformaci nezapočala a také 

zde neexistuje žádný odpovědný zaměstnanec za tuto oblast. Následně se věnuji analýze 
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míry agility startupu pomocí metody nazvané „domény agility podniku“. Prostřednictvím on-

line dotazníku a využití těchto 13 domén byli schopní tři spoluzakladatelé startupu podnik 

na základě jeho fungování, uznávaných hodnot a dalších ukazatelů zařadit do jedné z agil-

ních fází. Výsledky dotazníku jednoznačně vypovídají o tom, že společnost agilně funguje. 

Nachází se ve druhé nejagilnější fázi, která je označována jako RUN. 

V kapitole zabývající se analýzou slabých míst rekapituluji slabá místa identifikovaná bě-

hem představení fungování podniku, za které jsem označila chybějící personál v technic-

kém oddělení, který brání dalšímu rozvoji a přetížení vedoucího technického pracovníka. 

Z rozboru nejvíce kontroverzních odpovědí zaznačených v dotazníku vychází, že podnik 

naráží především v oblasti nových inovací, procesech vývoje a výroby zařízení a několika 

dalších oblastech. Já si pro následný návrh řešení vybrala první dva zmíněné nedostatky, 

které jsou oba způsobeny již zmíněným chybějícím personálem. Na závěr této kapitoly do-

cházím k závěru, že v kombinaci plánovaného škálování podniku s výše zmíněnými sla-

bými místy je mým cílem navrhnout takovou organizační strukturu podniku, která podpoří 

najmutí nových členů do technologického týmu a jejich řízení. 

Na základě plánu škálování navrhuji stávající organizační model společnosti rozšířit o další 

agilní prvek v technologickém oddělení, kterým je nový agilní vývojový tým. Tento model 

zároveň považuji jako udržitelný do budoucna, kdy může v případě potřeby spojené s nají-

máním více technických pracovníků, dojít k rozšíření o další agilní týmy. 

Najmutí nových zaměstnanců si vyžaduje zároveň určení způsobu řízení jejich práce. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o agilní tým, navrhuji na základě rešerše nejvhodnějších 

agilních metodik pro řízení vývoje HW produktů využít metodiku Scrum. Tato metodika je 

známá široké veřejnosti, zcela jasně definovaná a jednoduchá na následování, což CTO 

považuje za důležitý benefit. Navržená metodologie je uzpůsobená pro řízení HW projektů 

dle doporučení odborníků z oblasti. Spolu se zavedením této metodiky také doporučuji vy-

užívání SW JIRA od společnosti Atlassian, se kterým mám osobně velmi dobrou zkušenost. 

Věřím, že z analýzy si podnik odnese jisté výstupy a budu velmi ráda, když se nějaký 

z mých návrhů pro zlepšení agilní transformace implementuje. Agilní metodika Scrum je 

přívětivou metodikou, kterou bude jednoduché mezi členy nově vznikajícího týmu prosadit. 

Následně bude sloužit k efektivnímu a kvalitnímu vývoji nových HW zařízení z dílny této 

společnosti. Agilní řízení je mi v oblasti dodávání SW projektů blízké i z praxe a jsem ráda, 

že jsem se při psaní této práce mohla blíže seznámit s problematikou agilních transformací, 

která je velmi komplexní a složitou disciplínou. 
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