
Jak zajistit, aby vývojář nebyl pouze dělník 
odbavující backlog user storek a bugů, ale 

podílel se na strategii vývoje

Michal Polačko, 21.2.2019



Čeho chceme dosáhnout a proč
Jak toho dosáhneme (řešení)

Jak bude vypadat implementace řešení

ZÁSADNÍ OTÁZKY PRODUKŤÁKA



Čeho chceme dosáhnout a proč
Jak toho dosáhneme (řešení)

Jak bude vypadat implementace řešení



Jaký problém/potřebu řešíme?
Co dělá problém/potřebu hodné řešení?

Kdo ten problém/potřebu má a jak často?
Víme, jak tento problém/potřebu aktuálně zákazníci řeší?



Hypotézy

Věříme, že:
Ověříme to tak, že:

Je to potvrzené, jestli:



Věříme, že
Ověříme to 

tak, že
Je to potvrzené, 

jestli

pracovníci skladu 
můžou práci 
zefektivnit o 90 % díky 
Přidání podpory pípáků.

změříme process teď, 
naimitujeme cestu ke 
krabicím a jejich pozice 
na kousek papíru a 
dáme nováčkům, ať je 
najdou.

najdou v průměru 
pozice rychleji alespoň o 
60%.



Věříme, že
Ověříme to 

tak, že
Je to potvrzené, 

jestli

dopravci mohou 
zásadně zrychlit 
dodávku zboží 
zákazníkovi.

uděláme fejkové 
objednávky na 
známé/kamarády a do 
balíčku dáme trekovací 
gsp zařízení.

více než 20% balíčku 
přesáhne SLA dodávky.

wait time v průměru 
přesáhne 30% z času 
dodávky.



Věříme, že
Ověříme to

tak, že
Je to potvrzené, 

jestli

učitelé mají problém 
definovat rozvrh tak, 
aby byl aktuální, 
nepřekrýval se s plány 
jiných učitelů a správně 
zaplnil učebny. 

si promluvíme
s alespoň 10 učiteli v 
národním muzeu.

70% odpovědělo kladně.



Věříme, že
Ověříme to

tak, že
Je to potvrzené, 

jestli

ředitelé škol nechtějí 
rozvrhy řešit, ale musí, 
protože seznam rozvrhu 
od učitelů je 
nekonzistentní a 
hádají se o lepší časy.

promluvíme si alespoň 
se 3 řediteli škol, jestli 
a jak to řeší. 

Uděláme dotazník na 
netu a rozešleme 
ředitelům škol.

Všichni 3 mají problém 
a vidí tam potenciál k 
zlepšení.

50% odpovědělo kladně.





Čeho chceme dosáhnout a proč
Jak toho dosáhneme (řešení)

Jak bude vypadat implementace řešení



● Víme jak to postavit?
● Umíme to postavit?
● Máme dost času to postavit?
● Potřebujeme změnit 

architekturu stávajícího 
řešení?

● Rozumíme všem závislostem, 
abychom to mohli postavit?

● Bude to dostatečne výkonné?
● Budeme to umět škálovat?
● Máme dostatečnou 

infrastrukturu na to si to 
otestovat?

● Jaké partnery/licence/služby 
potřebujeme k řešení?

● Kolik stojí?



Čeho chceme dosáhnout a proč
Jak toho dosáhneme (rešení)

Jak bude vypadat implementace řešení



Soustředíme se na CORE funkcionalitu
která řeší největší potřebu/problém zákazníka



Vstávám do 
práce Snídám Hygiena Postarám se o 

zvířata Odcházím

Zvoní mi 
budík ČůrámChystám si 

lívance 

Snídám

Venčím psa

Dám
psovi jídlo

Umyji nádobí Dám psovi 
vodu

Dám pusu 
manželce

Sprchuju se

Umyji si zuby

Navoním seUdělám si kafe

Vypiji kafe

Zamykám 
dveře

Sedám do auta

Oblékam se

Vezmu si košili 
nebo triko

Sladím barvu 
ponožek

Vyžehlím si 
košili

Oblékám se

PŘEDSTAVTE SI VÁŠ PRACOVNÍ DEN



Vstávam do 
práce Snídam Hygiena Postarám se o 

zvířata Odcházím

Zvoní mi 
budík Čůrám

Chystám si 
lívance 

Snídám

Venčím psa

Dám psovi 
jídlo

Umyju nádobí

Dám psovi 
vodu

Dám pusu 
manželce

Sprchuju se

Umyju si zuby

Navoním se

Udělám si kafe

Vypiju kafe

Zamykám 
dveře

Sedám do auta

Oblékám se

Vezmu si košili
nebo triko?

Sladím barvu 
ponožek

Vyžehlím si 
košili

Oblékám se

Sedám NA 
TRAMVAJ





Čeho chceme dosáhnout a proč
Jak toho dosáhneme (řešení)

Jak bude vypadat implementace řešení

STRATEGIE



Díky


