
Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na návrh doporučení vylepšení agilní transformace technologického 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 organizač-

ních 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 pro-

střednictvím dotazníkového šetření využitím metody domény agility podniku zhodnocuji úroveň agility ve společnosti. V závěru práce jsou definována slabá místa a konkrétní návrhy na způ-

sob vylepšení agilní transformace startupu, kterými jsou návrh na vylepšení organizační struktury podniku o agilní týmy a následné zavedení metodiky Scrum pro vývoj inovačních HW pro-

duktů. 

Postup 

 

 

Cílem diplomové práce byl návrh na zlepšení agilní transformace konkrétního technologického startupu. Cílem bylo 

definovat slabá místa podniku v průběhu agilní transformace a navrhnout konkrétní řešení, díky kterému se může 

společnost přiblížit pojmu agilní podnik. V úvodu praktické části je představen sledovaný podnik, dále jsou rozebírá-

ny základní jeho charakteristiky, produkt, úroveň spolupráce s ostatními subjekty a organizační struktura. Důležitým 

je kapitola věnující se současnému procesu vývoje HW, který obsahuje jak agilní, tak klasické prvky vývoje. Tento 

proces je vyobrazen prostřednictvím diagramu spolupráce. V další části se zjišťuje, v jaké fázi agilní transformace se 

podnik nachází. Prostřednictvím metody zvané „Domény agility podniku“ je zjištěno, že je podnik i přes absenci pro-

cesů zabývající se agilní transformací velmi agilní.  Na základě analýzy slabých míst podniku navrhuji rozšířit stávající 

organizační model společnosti o agilní prvek v podobě agilního týmu zabývající se vývojem HW. Najmutí nových za-

městnanců do tohoto týmu si vyžaduje zároveň určení způsobu řízení jejich práce. Na závěr navrhuji zavedení agilní 

metodiky Scrum, která je jednoduchá a dle odborníků po provedení určitých úprav vhodná pro vývoj HW produktů. 
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