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Většina oddělení odpovědných 
za tvorbu aplikací (aplikačních 
organizací), s nimiž se analytici 
společnosti Gartner v praxi 
setkávají, má nedostatečně 
optimalizované vývojové týmy 
a málo rozvíjí moderní agilní 
postupy, což má bezprostřední 
dopad na (ne)spokojenost uživa-
telů. Nejčastěji jim schází interní 
zkušenost s návrhem a vývojem 
uživatelských rozhraní, nebo jsou 
jejich znalosti v této oblasti dílčí či 
fragmentované – výsledkem jsou 
často aplikace či appky, které uživa-
telé (interní, zákazníci nebo třeba 
dodavatelé a partneři) přestávají 
používat nebo používají jen 
v minimálním nutném rozsahu. 

Co dělat, chcete-li omezit či 
eliminovat rozvoj tzv. stínového 
IT a odvrátit celkovou skepsi 
vůči interním IT projektům či 
službám ze strany byznysu? Jak 
zabránit tvorbě dalších neefektiv-
ních sil vyrůstajících z fragmen-
tovaných aplikačních platforem 
a architektur (a v konečném 
důsledku mít více prostředků 
například na inovace)?

Analytici doporučují přejít 
v rámci IT, zejména při tvorbě 

a doručování aplikací či apli-
kačních služeb, na produktový 
model řízení namísto doposud 
používaného modelu projekto-
vého. To si vyžádá překonání tří 
zásadních překážek:
•  Stagnující podnikové či 

týmové kultury (nedostatek 
důvěry a disciplíny, proti-
chůdné metriky)

•  Neefektivní „kontrolní“ men-
talita IT při práci s byznysem.

•  Nedostatek moderních 
nástrojů, technologií a technik 
pro zvládnutí modernizace 
v plném rozsahu.

Změna se dotkne tří klíčových 
oblastí řízení IT organizace:
•  Posun k hodnotově orien-

tovaným modelům vývoje 
a platformním dovednostem 
pomocí sledování nových 
typů výkonnostních indiká-
torů (KPI), které stimulují 
potřebné změny firemní 
kultury.

•  Urychlený přechod k produk-
tově orientovanému modelu 
tvorby a provozu (doručo-
vání) aplikací pomocí vybra-
ných klíčových technologií 
a (nejen) agilních postupů.

•  Dosažení škálovatelnosti 
v rámci vlastní organizace, 
tak aby bylo možné plnit po-
žadavky modelu digitálního 
byznysu „ContinuousNext“ – 
jak zmíněným zvládnutím 
produktového modelu, tak 
zapojením do digitálních 
platforem.

Současnost a budoucnost 
vývoje podnikových aplikací: 
Od projektů k produktům

Vývojové týmy
Současnost: Suboptimální 

vývojové týmy. Většina orga-
nizací dnes sice má alespoň 
jeden malý agilní vývojový 
tým, v řadě ale nadále existují 

velké produktové týmy, jež 
bude třeba změnit či nahradit. 
A dokonce i podniky, které 
přešly primárně na agilní me-
tody, nadále tolerují některé 
nezdravé praktiky – například 
uspořádání týmů podle tech-
nických komponent. Několik 
takových týmů pak často 
pracuje společně na dodávce 
jednoho inkrementu či 
funkce, což znamená inter-
akce napříč týmy s dopadem 
na agilitu a rychlost dodávky. 
Technicky orientované týmy 
mívají navíc krátkou životnost 
s tím, jak se technologie mění, 
a jejich výkon není měřen 
vůči dlouhodobým obchod-
ním cílům.

Nahraďte projektové řízení 
produktovým

Udržení konkurenceschopnosti na trzích, jimž ve stále větší míře dominují digitální obchodní modely 
(digitální byznys), vyžaduje přechod na průběžný, pružný a agilní model v řadě oblastí. Zejména 

jde o nové způsoby návrhu, vývoje a správy softwaru – a s tím související proměnu organizace a jejích 
projektových týmů vyvíjejících aplikace na organizace a týmy dodávající aplikace coby digitální produkty.

Cesta z tenat Conwayova zákona?
Již ve druhé polovině 60. let si počítačový vědec a programátor Melvin Conway všiml, že 
při vývoji softwaru dochází ke zvláštnímu fenoménu: „Organizace navrhující softwa-
rové systémy končí s produkty, jež jsou kopiemi jejich komunikačních struktur.“ Jeho 
poučka, od roku 1968 nazývaná „Conwayův zákon“, popisuje situaci, kdy spolu při tvorbě 
programu či aplikačního modulu musejí jeho autoři často komunikovat a struktura jeho 
rozhraní pak do jisté míry odráží společenskou a komunikační strukturu organizace, 
která jej vytvořila.

Přechod od projektového k produktovému modelu řízení aplikačních týmů (či dodávce 
digitálních produktů) tedy neznamená, že by Convayův zákon nadále neplatil, pouze 
se snaží zavést vývojový a komunikační model, který ve výsledku jejich práce zanechá 
prospěšnější „otisk“.

Produktový model: Nový řídicí konstrukt pro IT
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Budoucnost: Produktové týmy 
s křížovou funkcionalitou. 
Namísto velkých projektových 
týmů existujících jen po dobu 
práce na projektu vytvářejí 
agilní organizace malé týmy 
o šesti až deseti lidech. Pro 
větší úkoly je několik týmů 
spojeno do „supertýmu“ nebo 

„kmene“ (tribe), v němž je 
práce koordinována přirozeně 
nebo podle používaného agil-
ního rámce. S tím, jak budou 
podniky přecházet na produk-
tový model, se kmeny stanou 
dlouhotrvajícími produk-
tovými týmy (nebo funkč-
ními týmy v rámci větších 

produktových týmů), doved-
nosti a znalosti jejich členů se 
zároveň budou rozšiřovat. Ka-
ždý produkt (produktový tým) 
by měl mít full-time vedoucího 
zastupujícího stranu byznysu 
(obvykle produktový manažer) 
a full-time vedoucího za stranu 
IT (produktový vlastník), 
kteří oba podléhají CIO. 
Uspořádání podle produktu 
či produktové řady pomáhá 
udržet vyšší efektivitu týmů, 
protože postupně shromažďují 
doménové znalosti a vytvářejí 
si trvalé vztahy s experty na da-
nou problematiku – mají tak 
znalosti potřebné pro rozvoj 

uživatelské či přidané hodnoty 
daného produktu.

Řízení kvality
Současnost: Podinvestované 

řízení kvality. Řada organi-
zací trpí podinvestovaností 
v oblasti testování, zejména 
automatizace testování. Out-
sourcing kontroly kvality vede 
ke ztrátě interních doved-
ností a znalostí v této oblasti, 
případně k tvorbě funkčních 
sil zaměřených na kvalitu, 
které jsou často zeměpisně 
dislokované. Přejít z takového 
stavu na agilní metody je 
téměř nemožné. Problémem 

jsou také zastaralé systémy pro 
automatizaci testování, jejichž 
provoz je nákladný a které 
nepokrývají celý aplikační eko-
systém (prostředí, data, kvalitu 
kódu, bezpečnost, funkčnost 
a výkon/CX).

Budoucnost: Nepřetržitá 
kontrola kvality. V produk-
tovém modelu je za kvalitu 
odpovědný každý. Základem 
je nepřetržitá kvalita vlastní 
automatickým integračním 
systémům, jež kontrolují 
software prostřednictvím 
několika validačních kroků. 
V širším kontextu jde ale 
o posun od ověřování funkč-
nosti testery ke kvalitě chápané 
v širším kontextu – od výkonu 
a uživatelského rozhraní přes 
dlouhodobou údržbu a udr-
žitelnost zdrojového kódu 
(rozšiřitelnost, spolehlivost, 
opakované použití – napří-
klad). Jde také o „posun vlevo“, 
tedy ranější testování a kvalitu 
coby součást návrhu, a zároveň 

„posun vpravo“, tedy měření 
a sledování kvality během 
provozu s cílem vytvořit 
nekonečný cyklus zpětné vazby 
a řízení kvality.

V Česku je mezi podniky, které již produktový model řízení a agilní metody zavedly nebo zavádějí, patrně nejčastěji zmiňována metoda Spotify – 
ta sice je k dispozici zdarma, ale představuje spíše modelový příklad, který je třeba adaptovat pro konkrétní situaci, než skutečný rozpracovaný 
rámec (framework) agilního vývoje a řízení. Z průzkumu uskutečněného analytiky Gartneru v minulém roce vyplývá, že mezi velkými nadnárod-
ními společnostmi je metoda Spotify až na třetí pozici – nejčastěji využívaným či zvažovaným frameworkem je SAFe (Scaled Agile Framework).

Míra využívání jednotlivých agilních frameworků Zdroj: Respondenti Gartner research 2018, n =184

Míra využívání agilních frameworků  Zdroj: Respondenti Gartner research 2018, n =184
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34 % 43 % 23 %

▶ ▶ ▶

V první řadě se změní to, jak pracujeme: doposud jsme dělali 
na projektech, práci jsme odevzdávali ve větších kusech. V bu-
doucnu půjde jen o kousky, jednotlivé funkce, náměty. Stále 
budou mít jasný přínos, nebudou ale zdaleka tak velké jako 
projekty, jež jsme dělávali. Ty měly délku 9 nebo i 12 měsíců – 
do budoucna půjde ale jen o 1 až 3 měsíce. Bude tak možné 
postupovat a vytvářet byznys hodnotu mnohem rychleji. 

Druhou věcí, jež se musí změnit, je způsob financování. 
V minulosti jsme financovali projekty se začátkem a koncem, 
nebo jsme si alespoň mysleli, že mají konec – spíše než fázi 
2 a 3. Jestliže jsme financovali projekt, který měl definován 
konec, bylo následně možné posunout se k něčemu dalšímu. 
V případě agilních a produktově orientovaných organizací 
platíte tým o určité velikosti tak dlouho, dokud existuje ně-
jaký seznam úkolů či plán dalších prací – tedy po celý životní 
cyklus příslušného produktu.

Týmy jsou stabilnější – to je třetí významný posun. Byli jsme 
zvyklí sdílet zdroje napříč IT, přesouvat je mezi projekty, nebo 

alokovat na víc současně. V produktovém a agilním režimu 
nic takového neděláme. Vytváříme týmy, které fungují dlou-
hodobě, jsou 100% soustředěné na svůj produkt a mohou tak 
být lepší, levnější a rychlejší. Mohou být lepší, rychlejší a lev-
nější, protože se navzájem znají a zvládnou lépe plánovat 
svou práci. A pokud navzájem znají své silné a slabé stránky, 
mohou je v rámci týmu lépe využít či eliminovat. Jsou také 
lepší, levnější a rychlejší, protože svůj produkt znají a protože 
jsou stále spolu a nepřesouvají se mezi různými aplikacemi. 
A konečně jsou lepší, levnější a rychlejší, protože co si uvaří, 
to si také snědí – pokud něco vytvářejí a používají, dají si s tím 
větší práci, než kdyby to měly po dokončení předat někomu 
jinému.

Za čtvrté: změnit se musejí také pravidla governance. 
V minulosti na ně dohlížely nejvyšší úrovně vedení – vše 
včetně řízení projektového portfolia bylo centralizováno. 
V agilním režimu naopak delegujeme liniovým produktovým 
manažerům, ti zase delegují pravomoc i finance produktovým 
manažerům, kteří společně s vlastníkem produktu určí, jak 
bude probíhat další vývoj. 

Zdaleka největší (pátá) proměna se týká podnikové kultury: 
musíme lidem více důvěřovat, umožníme jim ve větší míře 
vlastnit svou práci, budeme si více cenit jejich individuality, 

než bylo doposud běžné. Způsob vedení se musí změnit 
z centralizovaného a direktivního na kolegiálnější, který 
dává lidem více prostoru organizovat si svou práci a úkoly, 
které je třeba plnit. Vedoucí pracovník tak musí být vstřícný 
nadřízený, spíše než administrátor úkolů – řečeno obecně. Je 
to zároveň změna, jež potrvá nejdéle.

Kdy tedy budeme v cíli? Zvyknout si na waterfall trvalo 
poměrně dlouho a někteří, mne nevyjímaje, jsou toho 
názoru, že tento přístup vlastně nikdy nefungoval, zejména 
s ohledem na délku projektů. Když jsem v roce 2011 psal 
o přechodu k produktovému modelu, očekával jsem, že celý 
proces změny bude trvat pět až deset let. To ale platí pro 
konkrétní podnik, nikoliv pro celé odvětví – některé podniky 
s touto změnou ještě nezačaly a některé, asi 15 % z těch, 
které jsme oslovili, to zatím ani neplánuje. Já jsem původně 
odhadoval pět až deset let, respondenti v našem nejnovějším 
průzkumu uvádějí, že počítají se třemi roky, takže dnes bych 
se přikláněl k horizontu tří až pěti let u organizací, které již 
na přechodu k produktově orientovanému modelu pracují.

Tento text můžete zhlédnout také jako video 
na YouTube, youtu.be/WZP_--eigXE

Produktový model mění téměř vše
Matthew Hotle, viceprezident výzkumu Gartneru: 
Produktově orientovaný přístup mění nejen IT, ale 
i každodenní práci zaměstnanců IT a život na straně 
byznysu.
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Uživatelský zážitek (UX)
Současnost: Uživatelský zážitek 

není cílem. Průzkumy, které 
provedli analytici Gartneru 
v podnicích, naznačují, že 
jen velmi malé procento má 
jasně definovanou, či dokonce 
propracovanou strategii pro 
návrh uživatelského zážitku 
(UX design). Pakliže v pod-
niku specialisté na UX jsou, 
naleznete je rozeseté v byznys 
odděleních – na jednoho 
UX specialistu pak připadá 
v průměru 21 vývojářů. 
Podniky často vyvíjejí funkce, 
aniž skutečně řeší, jejich smysl 
a účel nebo se při návrhu řídí 
zákaznickými segmenty, perso-
nami, toky uživatelů, proto-
typováním nebo pravidelným 
testováním uživateli.

Budoucnost: Ctnostný cyklus 
Design Ops a DevOps. Mo-
dernizace vývojových po-
stupů v aplikační oblasti byla 
doposud zaměřena na agilní 
metody a DevOps. V případě 
budoucích produktových týmů 
bude ale stejně důležitá oblast 
návrhu uživatelského zážitku 
(UX), na nějž klade maxi-
mální důraz digitální byznys. 
Návrh UX znamená především 
snahu nalézt správný (ideální) 
produkt, který agilní metody 
pomohou dostatečně rychle 
dostat na trh. DesignOps pak 
představují provozní pojetí 
neustálého procesu návrhu 
(zlepšování, optimalizace) 
UX – jsou nezbytnou součástí 
neustálého zvyšování přidané 
hodnoty (value delivery). 
Kombinace DesignOps 
a DevOps zaručuje iterativní 
a neustálé, postupné zvyšování 
hodnoty z pohledu uživatele či 
zákazníka.

Od stínového IT k civilním 
vývojářům
Současnost: Bující stínové IT. 

Stále větší díl rozpočtů na tech-
nologické výdaje je v rukou 
byznysu, průzkumy analytiků 
Gartneru ohledně IT řízeného 
byznysem a stínového IT 
nicméně naznačují, že jen malé 

procento těchto aktivit je od-
povídajícím způsobem řízeno. 
Problém pak nastává, jestliže 
se lídři odpovědní za oblast 
aplikací pokusí slepit stínové 
IT a IT výdaje spravované 
byznysem do jednoho celku, 
případně omezit IT iniciativy 
na straně byznysu namísto 
toho, aby stínové IT promě-
nili v efektivní „civilní vývoj“, 
integraci či aktivity v oblasti 
analytiky a datové vědy.

Budoucnost: Civilní vývojáři 
a IT vedené byznysem. Pod-
niková IT oddělení nemohou 
zvládnout dodávku digitálních 
produktů sama. Zapojení 
koncových uživatelů – ci-
vilních (citizen) vývojářů 
a integrátorů – je nezbytné pro 
odlehčení vývojových týmů 
od některých únavných rutin, 
tak aby se mohly soustředit 
na vytváření strategické 
přidané hodnoty. Skupiny 
náležející pod byznys, jako jsou 
například týmy marketingo-
vých technologií, budou navíc 
hrát zásadní roli při rozvoji 
digitálních distribučních do-
vedností a přímého kontaktu 
se zákazníky (uživateli).

MASA namísto aplikačních sil
Současnost: Roztříštěné 

platformy a sila aplikačních 
architektur. Jednou z nej-
větších překážek inovace je 
nehybnost současných velkých 
systémů. Ta souvisí s potřebou 
znát řadu jazyků, frameworků 

a architektur. I v případě, kdy 
podniky těmito znalostmi 
disponují, nestačí migro-
vat stávající řešení na nové 
platformy, ale také moderni-
zovat nebo znovu navrhnout 
a vytvořit, tak aby bylo možné 
využít například cloudově-na-
tivních funkcí. To je stále jedna 
z častých překážek využívání 
cloudové infrastruktury.

Budoucnost: Vývoj založený 
na MASA a mnohozážitku. 
Architektura provázaných 
appek a služeb (MASA, Mesh 
App and Service Architecture) 
představuje další evoluční 
krok architektur založených 
na granulárních službách a ří-
zení událostmi, jež podporuje 
digitální produkty pomocí 
účelových appek. Ty pokrývají 
několik styčných bodů a/nebo 
typů interakčního rozhraní. 
Mnohozážitek (multiexpe-
rience) pak popisuje vývoj 
aplikací schopných pokrýt 
či propojit (konvergovat) 
webová, mobilní, nositelná, 
konverzační (i hlasová) a pohl-
cující (VR, AR, MR) rozhraní, 
tak aby bylo možné podpo-
rovat celou „cestu“ uživatele 
(zákazníka) napříč jimi včetně 
udržení kontinuity a znalosti 
kontextu.

Cesta z technické dluhové pasti
Současnost: Technický dluh 

zpomaluje inovaci. Jen málo 
organizací plně chápe rozsah 
svého technického dluhu 

a cenu za jeho udržování. 
Náklady na provoz a údržbu 
technického dluhu jsou přitom 
prostředky, které by bylo 
možné využít například pro 
inovace, a co hůř – aplikace, 
jejichž technický dluh spočívá 
v obtížné rozšiřitelnosti či mo-
difikovatelnosti, inovaci dále 
omezují a zpomalují. 

Budoucnost: Hybridní apli-
kačně-platformní strategie. 
Většina podniků, bude muset 
pro různé aplikační potřeby 
používat více cloudových 
platformních služeb, zároveň 
si ale bude chtít uchovat při-
nejmenším zdání nějaké formy 
dohledu nad nimi. K tomu 
slouží hybridní aplikačně-
-platformní strategie (HAP, 
Hybrid Application Platform 
strategy), jejímž prostřednic-
tvím je možné sledovat, zda 
(a které) platformy nabízejí 
potřebné funkce, a spravovat 
aplikačně-infrastrukturní 
investice a výdaje. HAP také 
umožňuje vytvářet technologie 
na několika komplementárních 
platformách nebo se vyhnout 
duplicitám či investicím 
do platforem, jež si navzájem 
konkurují. 

Lukáš Erben
redakce@inside.cz

Strategický plán pro přechod na produktový model

Budoucí stav Současný stav

• Produktové týmy 
s křížovou funkcionalitou 

• Nepřetržitá kontrola 
kvality 

• Ctnostný cyklus 
DesignOps a DevOps

• Civilní vývojáři a IT 
vedené byznysem 

• Vývoj založený na MASA 
a mnohozážitku 

• Hybridní aplikačně-
platformní strategie

• Suboptimální vývojové 
týmy 

• Podinvestované řízení 
kvality 

• Uživatelský zážitek není 
cílem

• Bující stínové IT

• Roztříštěné platformy 
a sila aplikačních 
architektur 

• Technický dluh zpomaluje 
inovaci

Analýza nedostatků
• Stagnující podnikové či týmové kultury (nedostatek důvěry a disciplíny, 

protichůdné metriky)

• Neefektivní „kontrolní“ mentalita IT při práci s byznysem

• Nedostatek moderních nástrojů, technologií a technik pro zvládnutí 
modernizace

Plán migrace
• Posun k hodnotově orientovaným modelům vývoje a platformním 

dovednostem pomocí sledování nových typů (KPI)

• Urychlený přechod k produktově orientovanému modelu tvorby a provozu 
aplikací

• Dosažení škálovatelnosti v rámci vlastní organizace, tak aby bylo možné 
plnit požadavky digitálního byznysu
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Případně digitální aspekty 
produktů tradičních – smyslem 
je obecně zvýšit objektivní či sub-
jektivní přidanou hodnotu do-
ručovanou zákazníkům. V před-
chozím textu jsme se věnovali 
především tomu, jak se budoucí 
stav produktových organizací 
liší od současných projektových. 
V této části speciálu se zaměříme 
zejména na samotný proces pře-
měny, o němž na semináři v Praze 
přednášel analytik Jason Wong. 

Rekonstrukce za provozu
Přechod od projektového 

k produktovému modelu je složitý 
mimo jiné (a někdy zejména) 
proto, že jej většina organizací 
musí zvládnout víceméně za pl-
ného provozu – asi jako kdybyste 
kompletně rekonstruovali dům, 
v němž vaše rodina stále bydlí. 
Analytici doporučují učinit před 
započetím celého procesu  analýzu 

„mezer“ a sestavit migrační plán 

popsaný stručně již v předchozím 
textu (přehledně jako schéma 
na jeho konci). Očekávejte, že celý 
proces nebude trvat méně než tři 
až čtyři roky (viz časová osa).

Mezery, které je třeba překo-
nat či zaplnit při přechodu z pro-
jektového na produktový model, 
zmíněné v předchozím textu, 
v současné době organizace 

řeší nejčastěji čtyřmi způsoby: 
investicí do DevOps (jejich 
zavedením), definováním nové 
architektury a nástrojů, náborem 
či rozvojem nových dovedností 
a definováním nových metrik. 

Nejvyšší priorita
Úkoly s nejvyšší prioritou 

souvisejí zejména s přechodem 

na hodnotovou orientaci 
(namísto funkcí a termínů) – 
zahrnují především sladění 
metrik s tvorbou (doručováním) 
přidané hodnoty. Jde o to, na-
hradit tradiční rozsahové pojetí 
projektového řízení vývoje SW, 
které definuje sled úkolů a ter-
mínů jejich dokončení (na zá-
kladě čehož jsou hodnoceny 
týmy i jednotlivci). V agilním 
prostředí je rozsah pružný 
a úkoly nelze předem jasně 
definovat. Měřítkem úspěchu je 
proto dosahování odsouhlase-
ných obchodních (byznys) cílů, 
případně zákaznická spokoje-
nost apod.

Jak vybudovat organizaci dodávající 
digitální produkty

Na přelomu roku 2019/2020 se bude podle nejnovějších dat z průzkumu INSIDE již téměř polovina 
podniků v Česku nacházet ve fázích rozšiřování a škálování či ladění digitálních iniciativ. S tím, jak se 
větší procento organizací posouvá do pokročilejších fází digitálního byznysu, je stále důležitější zvládat 
průběžné dodávky nové digitální přidané hodnoty. Cestou, jak toho dosáhnout, je proměnit organizace 

vyvíjející aplikace (projekty) na organizace dodávající digitální produkty.

Techniky při zavádění produktově orientovaného modelu Zdroj: Gartner, květen 2019

0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Nejpokročilejší podniky (n = 154)

Investice do DevOps

Definování nové architektury a nástrojů

Nábor či rozvoj nových dovedností

Definování metrik

Typické podniky (n = 1 055) Zaostávající podniky (n = 71)

54 %

51 %
39 %

35 %
25 %

24 %

34 %
42 %

48 %

31 %
24 %
24 %

▶ ▶ ▶

Časová osa pro přechod na produktový model

• Přeorientujte se na metriky vázané k obchodním prioritám (tvorba přidané hodnoty)
• Podpořte nástup civilních/občanských (citizen) vývojářů a integrátorů
• Zaveďte low-code vývoj pro zvýšení produktivity

• Přejděte na produktové/funkční týmy
• Zaveďte průběžné řízení kvality

a UX design
• Zaveďte hybridní integrační platformy

a HAP frameworky pro integraci
a modernizaci infrastruktury

• Prohlubte spolupráci v oblasti vývoje
a datové vědy

• Rozšiřte záběr MASA – zejména podporu 
mnohozážitku (multiexperience) 

• Zvládněte plně produktové 
a platformní modely řízení

Posun k hodnotově 
orientovaným modelům 
vývoje a platformním 
dovednostem

Urychlete produktově 
orientovaný vývoj 
zavedením klíčových 
technologií a metodik

Škálujte s cílem dosáhnout 
rovnovážného bodu (ideálního 
podílu) digitálního byznysu

Rok 4Rok 0 Rok 1 Rok 2 Rok 3

Posun Posun Posun
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Vytvoření a rozvíjení nové 
kategorie civilních (citizen) 
vývojářů a integrátorů je dalším 
úkolem s nejvyšší prioritou – 
smyslem je zakomponovat 
existující stínové IT, tedy 
jednotlivce ochotné a schopné 
vytvářet aplikace či integrační 
body, do produktových týmů 
a oficiálně uznat jejich inovační 
přínos.

Konečně třetím „úvodním“ 
úkolem je zavedení nástrojů 
umožňujících vyšší produkti-
vitu – zejména low-code a no-
-code vývoje, který ocení nejen 
„amatérští“ civilní vývojáři, ale 
umožní i zkušeným progra-
mátorům zvýšit produktivitu 
při vývoji moderních aplikací. 
Specifickou skupinou, která 
může díky low-code uplatnit 
své dosavadní zkušenosti, jsou 
vývojáři se znalostí starších, dnes 
již méně používaných jazyků 
a nástrojů.

Střední priorita
Ve druhé fázi je důležité se 

zaměřit na vlastní produktový 
delivery model – zavést klíčové 
technologie, postupy a v ne-
poslední řadě i organizační 
uspořádání.

To znamená především 
přechod na všestranné týmy od-
povědné za produkty či funkce 
(vlastnosti) – ty často přetrvávají 
poměrně dlouho (typicky v řádu 
let, podle příslušných životních 
cyklů). Efektivita u nich vychází 
z menší velikosti a dlouhodobé 
existence, které podporují roz-
voj vyšší míry důvěry, otevře-
nosti a upřímnosti, což zlepšuje 
spolupráci i výkonnost. 

Důležité je též zavedení po-
stupů soustavného řízení kvality 
a designu orientovaného na uži-
vatelský zážitek (UX). Patří 
sem věci jako designové sprinty, 
automatizované testování a po-
stupy zvyšující bezpečnost a kva-
litu vytvářeného kódu. Tradiční 
vývoj se snaží udržet designové 
vstupy na minimum a testování 
často chápe jako oddělenou 
činnost specializovaného týmu. 
Produktový model naopak 

pracuje s designovým myšlením, 
štíhlým UX, vývojem říze-
ným testováním (TDD – Test 
Driven Development), párovým 
programováním, průběžnou 
integrací apod. 

Zavádění hybridních 
integračních platforem a HAP 
frameworků se týká především 
organizací, které se proaktivně 
věnují vícecloudové strate-
gii – některé se k ní dostanou 

„nechtěně“ poté, co zjistí, že 
již provozují aplikace i datové 
zdroje v několika cloudech, 
a zároveň udržují vlastní systémy 
nemalého rozsahu. 

Nízká priorita
Nižší priorita znamená pouze 

to, že se k daným věcem orga-
nizace dostanou až po několika 
letech – rozhodně by je ale 
neměly opomenout. 

Prohloubení spolupráce 
vývoje a datové vědy souvisí 
s několika klíčovými funkcemi, 
jež potřebují obě domény – 
první je, jak organizace nakládá 
s daty a využívá je pro zlepšení 
tvorby SW. Při tvorbě nových 
nástrojů a funkcí se totiž často 
opomíjí otázka toho, jak data 
celým systémem „protékají“. 
Neméně důležitá je role datové 

vědy a strojového učení v oblasti 
rozšířeného či automatizova-
ného vývoje – například jaké 
testy je třeba udělat s ohledem 
na to, které části kódu se 
změnily. Konečně samotné 
vestavování modelů a funkcí 
na bázi strojového učení bude 
stále častější – nové vývojářské 
nástroje navíc umožní činit tato 
rozšíření bez pokročilé znalosti 
matematiky a datové vědy.

S ohledem na tvorbu 
navazujících uživatelských 
zážitků (napříč platformami či 
službami) či mnoho-zážitků 
(napříč interakčními kanály 
a zařízeními) bude důležité 
průběžné rozšiřování API 
ekosystémů a dohledu nad ním. 
To znamená nasazování API 
mediačních vrstev a nástrojů 
pro správu API, integračních 
platforem atd. 

Konečně plné zvládnutí 
řízení produktového a plat-
formního modelu zahrnujícího 
externí i interní zákaznické 
segmenty, persony, cíle a cesty 
do podoby uceleného řízení 
produktů a platforem (služeb), 
či ještě lépe řízení celé techno-
logické platformy digitálního 
byznysu coby sady produktů 
by mělo být konečným 

cílem přechodu od projektů 
k produktům.

Cílový stav
Modelové schéma toho, jak 

budou uspořádány systémy, 
architektura, platformy a pro-
duktové týmy v organizaci 
dodávající digitální produkty, 
by mělo být jedním z výchozích 
podkladů pro přechod z projek-
tového na produktový model. Je 
pochopitelně třeba upravit jej 
pro danou organizaci (například 
v rámci dotazování analytika).

Plán produktově 
orientovaného 
modelu 
IT delivery

Produktový
manažer

Produktový
vlastník

UX Lead

API PM

Platformní
manažer

DevOps lídr

Cloudový
architekt

Občan X

Produktový tým A

Produktový tým B

Produktový tým C

Platformní tým X

Platformní tým Y

Platformní tým Z

Zaměstnanci A Zaměstnanci B Zaměstnanci C Zákazníci A Zákazníci B Partneři

Klávesnice/myš Dotykové Chat Gesta Hlas

Mediace API a událostí

Hybridní integrační platforma

Hybridní aplikační platforma

ML

CRM HR Finance SCM ERP Jiné

Veřejný cloud Hybridní cloud On-premise Edge

SVC SVC
SVC

SVC

SVC

SVC

SVC

SVC SVC

SVC

SVC

SVC

SVC

SVC
SVC

SVC

SVC

Věci

Prototypování

IDEs

BPM

AI služby

Low-code

Boti

Pohlcující

Mobilní

Data & analytika

IoT

Integrace

Autom. testování

Návrh

DesignOps DevOps

Kvalita

Redakce INSIDE
redakce@inside.cz



INSIDE Report Mini: Nahraďte projektové řízení produktovým | 2019 | www.inside.cz 7

Low-code vývoj ve skuteč-
nosti není žhavou novinkou – 
do značné míry jde o evoluci 
a nové označení nástrojů pro 
rychlý vývoj aplikací (RAD, Ra-
pid Application Development), 
jež byly poprvé představené už 
v 80. letech minulého století 
coby alternativa k tradičním 
vývojovým platformám. Už 
první generace RAD nástrojů 
byly často zaměřené na rychlý 
iterativní vývoj namísto 
tradiční techniky vodo-
pádu – měly menší 
požadavky na zna-
losti a zkušenosti 
programátorů 
výměnou za ome-
zenou funkčnost 
a výkon. Rozvíjely 
se rychle a paralelně 
s dalšími novinkami 
v oblasti vývoje softwaru, 
jako byla integrovaná vývo-
jová prostředí (IDE), grafická 
rozhraní (GUI), sítě a architek-
tury klient/server. Již rané RAD 
nástroje nabízely techniky typu 
drag/drop, grafické modelování 
dat a chování a předlohy/kom-
ponenty. Postupně se rozvíjely 
standardizované vizuální modely 
(vztahy datových entit, diagramy 
pro správu objektů, procesní 
modely a procesní toky a stavové 
diagramy). To vedlo k rozvoji 
nových aplikačních platforem 
na bázi modelů, zejména BPMS.

Další (r)evoluci RAD nástrojů 
a low-code aplikací umožnil 
nástup webu (dovolujícího 
nový způsob distribuovaného 
přístupu k nim) a cloudu (stan-
dardizace vývoje a nasazování 
funkcí). Tvůrci RAD nástrojů 
tak na jedné straně automatizo-
vali proces nasazování aplikací 

v infrastruktur-
ním/platform-
ním cloudu 
a na druhé straně 

nabízeli zákaz-
níkům low-code 

funkce pro úpravy 
a rozšiřování SaaS 

(respektive SaaS + PaaS).
Současná vlna zájmu o low-

-code, označovaná často pojmem 
civilní či občanský vývoj (citizen 
development), souvisí zejména 
s tématy, jako je rozvoj digi-
tálního pracoviště, a snahou 
o efektivnější cesty podpory 
a rozvoje aplikací a prostředí pro 
spolupráci na úrovni pracovních 
skupin či oddělení. Typicky jde 
o aplikace a nástroje, jež nejsou 

„mission critical“ a jichž je použí-
váno větší množství (v poslední 
době nicméně low-code proniká 
směrem vzhůru po aplikační 
pyramidě – viz obr).

Aktuální trend či vlna low-
-code vývoje zasáhly jako první 
specifické oblasti, například 
vývoj mobilních aplikací, o něco 
později se začaly objevovat 
no-code vývojové nástroje, 
zaměřené zejména na řadové 
zaměstnance s cílem umožnit 

jim lepší „vlastnictví“ dat 
a aplikací. Tento trend „demo-
kratizace“ aplikačního vývoje 
má ale svá omezení. Například 
no-code nástroje cílené 
na civilní vývojáře s minimem 
zkušeností mohou nakonec 
vyžadovat podporu či zapojení 
zkušených IT specialistů. O no-
code nástrojích proto analytici 
doporučují uvažovat jako 
o podmnožině trhu low-code – 
i s ohledem na to, že stále větší 
počet podnikových low-code 
platforem cílí na vývojáře – civi-
listy i profesionály.

Analytik a viceprezident 
výzkumu Jason Wong k tomu 
ve studii Low-code Development 
Technologies Evaluation Guide 
dodává (redakčně kráceno):

K obdobné demokratizaci 
dochází i mimo oblast apli-
kačního vývoje, zmínit lze 
například jednoduché a pří-
stupné integrační SaaS nástroje, 
oblast samoobslužné analytiky 
a podobně. Tak či onak jde o další 
důkaz toho, že dny, kdy IT 
dodávalo a bylo plně odpovědné 
za všechny aplikace v podniku, 
jsou minulostí (tento trend začal 
s nástupem SaaS a stínového 

IT). Do budoucna bude klíčem 
spolupráce na tvorbě digitálních 
produktů a pracovních nástrojů 
mezi delivery týmy byznysu a IT 
v kombinaci se snahou odstranit 
mezeru či zeď mezi podnikovým 
a stínovým IT. Low-code v tom 
bude hrát zásadní roli.

Charakteristiky low-code 
vývoje a nástrojů

Nabídka produktů a nástrojů 
pro oblast low-code vývoje dnes 
pokrývají jeho celou škálu, a lze 
je proto hodnotit podle několika 
klíčových vlastností (viz schéma). 
Pro zvolení nejvhodnějšího 
řešení je proto třeba oznámko-
vat či zhodnotit vlastní funkční 
požadavky ve vaší organizaci.
1.  Způsob nasazení – Existují 

lokální, cloudové PaaS či 
kombinované varianty. Zvažte 
také, jaký cloud či cloudy (po-
skytovatele) by měl produkt či 
nástroj podporovat.

2.  Vývojářská persona – Po-
třebujete moderní RAD pro 
profesionální vývojáře, vývo-
jový nástroj pro technického 
civilního vývojáře (například 
byznys analytika s povědomím 
o IT), nebo byznysového 
civilního vývojáře (no-code 
s asistencí), či kombinaci?

3.  Front-end vs. back-end – 
Bude třeba vytvářet jen nové 
UX, či také back-endové pro-
cesy, nebo dokonce kompletní/
komplexní aplikace? Automati-
zace back-endu může zahrnovat 
workflow nebo benefitovat 
z prvků řízeného BPM.

4.  Uživatelský zážitek – Sofisti-
kované uživatelské prostředí 
a zážitek jsou důležité ze-
jména u B2C aplikací, obecně 
ale jejich význam roste u všech 

Low-code, no-code a civilní vývojáři
Low-code podnikové aplikační platformy nabízejí možnost, jak zvýšit produktivitu profesionálních 

i civilních vývojářů a zkrátit dobu potřebnou pro tvorbu nových aplikací či funkcí. Analytici 
Gartneru k tématu zpracovali Průvodce výběrem low-code vývojářských technologií, magický kvadrant 
podnikových low-code aplikačních platforem a další studie zaměřené na téma civilních vývojářů (citizen 

development). V tomto speciálu jsme pro vás sestavili výběr zajímavých postřehů z těchto materiálů.

Aplikační pyramida

Celopodniková třída/extrémní rozsah

Enterprise/podniková třída

Aplikace na úrovni oddělení

Aplikace na úrovni prac. skupiny
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V roce 

2024 bude 
75 % velkých podniků 

používat přinejmenším 
čtyři low-code vývojářské 

nástroje pro oblast IT 
aplikačního vývoje i pro 
užití civilními (citizen) 

vývojáři.
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aplikací. Chcete-li podpo-
rovat různá zařízení, kanály 
a režimy, je třeba platforma 
typu MXDP (Multimodal 
Expe rience Development 
Platform), pro interní B2E 
aplikace může stačit mnohem 
jednodušší webové rozhraní.

5.  Sofistikovanost služeb – 
 Aplikace mohou s daty dělat 
různé operace od jednodu-
chých, jako jsou tvorba, čtení, 
aktualizace či smazání, až 
po složité zahrnující integraci 
či skládání více služeb včetně 
zpracování událostí řízení 
procesů.

6.  Tržní zacílení – Řada nástrojů 
je co do funkcí a možností 
generická, objevují se ale i spe-
cializované, zaměřené na ERP, 
CRM či dodavatelské řetězce.

7.  Ekosystém a partneři – Řada 
platforem nemusí plnit vaše 
očekávání či požadavky, ať už 
kvůli přílišné všeobecnosti 
a nespecifičnosti funkcí, nebo 

s ohledem na lokální podporu, 
dostupnost specialistů, ško-
lení, app obchůdky či vývo-
jářské komunity. V konečném 
důsledku může být důležitější 
kvalita partnerů než parame-
try a tvrzení výrobce.

8.  Governance a agilita – 
Možnost měřit například 
byznysová či vývojová KPI 
nebo míru využití zdrojů je 
zásadní výhodou pro většinu 
uživatelů. Řada platforem 
dnes nabízí funkce ne 
nepodobné těm v oblasti 
BPM, jako je zaznamenávání 
aplikačních cílů či řízení 
kompletního aplikačního 
životního cyklu.

9.  Technologie SDLC (Soft-
ware Development Life 
Cycle) – Nabízí průvodce ce-
lým procesem vývoje aplikace 
včetně funkcí projektového 
managementu. Můžete se také 
zajímat o možnosti AI-asisto-
vaného vývoje.

Civilní vývojáře držte 
v zelené a žluté zóně

Abyste zamezili možným 
negativním dopadům činnosti 
civilních/občanských vývojářů, 
musejí IT a byznys spolupracovat 
na jejich řízení a usměrňování. 
Prvním krokem je vytvořit 
seznam zaměstnanců, kteří jsou 
jako vývojáři-amatéři v podniku 
aktivní. Můžete začít třeba 
tím, že co nejlépe zmapujete 
stínové IT, jehož součástí 
obvykle tito zaměstnanci jsou. 
Zaměřte se především na provoz 
a administrativu, případně 
na vývoj produktů (R&D), fi-
nance, zákaznické služby a lidské 
zdroje (v tomto pořadí). Hle-
dejte zde superuživatele (power 
users), kteří mají v rámci oddě-
lení obvykle nejhlubší znalosti 
i největší motivaci a mohou vám 
pomoci s osvětou ohledně civil-
ního vývoje (nezapomeňte za-
pojit i jejich nadřízené – nejlépe 
ředitele či ředitelku příslušného 
oddělení). Vaším společným 
úkolem bude nastavit hranice 
pro bezpečné působení civilních 

vývojářů, oblasti, v nichž je již 
nezbytné zapojení profesionální 
podpory či pomoci, a oblasti, jež 
musejí zůstat pod výhradním 
dohledem IT, případně se jich 
civilní vývojář nesmí vůbec 
dotknout.

Základem může být hrubý 
framework kombinující dvě 
kritéria – kritičnost aplikace pro 
podnik a složitost aplikací v dané 
oblasti. Kritičnost lze definovat 
například jako jeden či více násle-
dujících parametrů:
•  Počet uživatelů
•  Míra dopadu/vlivu na byz-

nys procesy (např. fakturace, 
prodej)

•  Požadavky v oblasti ochrany 
dat či zabezpečení aplikací

•  Kontinuita byznysu a poža-
davky na dostupnost

•  Soulad s předpisy či jiné obo-
rově či podnikově specifické 
parametry

Definice trhu:
Aplikační platformy poskytují runtime prostředí pro aplikační logiku. Umožňují řídit 
životní cyklus aplikací a aplikačních komponent a zajišťují dostupnost, spolehlivost, škálo-
vatelnost, bezpečnost a dohled nad aplikační logikou.

Low-code aplikační platformy (Low Code Application Platforms – LCAP) podporují rychlý 
vývoj aplikací, vývoj v jediném kroku, exekuci a správu pomocí deklarativních programo-
vacích abstrakcí vyšší úrovně, jako jsou programovací jazyky na bázi modelů či metadat. 
Podporují vývoj uživatelských rozhraní, byznys logiky a datových služeb a zlepšují produk-
tivitu za cenu přenositelnosti (ve srovnání s konvenčními aplikačními platformami). 

Podnikové LCAP (Enterprise LCAP) umožňují tvorbu podnikových aplikací (enterprise-
-class applications). Ty nabízejí vysoký výkon, škálovatelnost, vysokou dostupnost, obnovu 
po selhání, zabezpečení, SLA, sledování využívaných zdrojů, technickou podporu tvůrce, 
nebo API přístup do a z lokálních a cloudových služeb.

No-code aplikační platformy chápou analytici Gartneru (jak již bylo zmíněno) jako součást 
trhu LCAP. No-code je především marketingové označení naznačující, že platforma 
vyžaduje zadávání textu pouze pro vzorce a jednoduché výrazy, všechny ostatní aspekty 
aplikačního vývoje jsou řešené vizuálním modelováním či konfigurací. Součástí trhu LCAP 
jsou právě takové no-code platformy.

Civilní/občanské vývojářství (citizen development) je často spojováno s no-code aplikač-
ním vývojem. Analytici jej chápou jako niku LCAP trhu.

Při přípravě článku byly citovány tyto studie Gartneru:

The Future of Apps Must Include Citizen Development (G00389129, říjen 
2019, analytici: J. Wong, M. Driver, S. Ray) gartner.com/document/3970067

Low-Code Development Technologies Evaluation Guide (G00381782, 
únor 2019, analytici: P. Vincent, M. Driver, J. Wong)  
gartner.com/document/3902331

Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms (G00361584, 
srpen 2019, analytici P. Vincent, K. Ijima, M. Driver, J. Wong, Y. Natis) 
gartner.com/document/3956079

Magický kvadrant podnikových low-code aplikačních platforem 

Vyzyvatelé (Challengers) Lídři (Leaders)

Specializovaní hráči
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Složitost aplikací

 Zakázáno – výhradně v gesci IT  Nebezpečí – vyžaduje dohled IT a ověření 
governance ze strany IT před spuštěním  Podporováno – spolupráce s profesionálními 
vývojáři, adaptivní governance (dohlíží IT/byznys)  Bezpečná zóna – zde mohou působit 
civilní vývojáři samostatně (dohlíží pouze byznys)
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