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Téma dnešní přednášky

1. TL vs PM

2. Práce TL / Nástroje TL

3. Na co si dát pozor

4. Diskuze

PROJECT MANAGEMENT / QUALITY ASSURANCE / DOCUMENTATION / CONFIGURATION MANAGEMENT / RELEASE MANAGEMENT / DEVOPS



TL vs PM
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Kde hledat TL?

Strategická

úroveň

Taktická

úroveň

Operativní

úroveň
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… od každého světa něco

› TL musí jít do detailu x musí mít dostatečný nadhled

› Musí disponovat manažerskými schopnostmi

› Musí mít dostatečnou znalost domény

›  Střet dvou světů, musí se orientovat v obou

– … a každý po něm chce něco jiného …

Management SW Eng
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TL v agilním světě

› TL vs Generic Agile vs Scrum vs Scrum master …

› Scrum  všichni jsou „vývojář“, samo organizující se tým, atd.

› Dnes se bavíme o obecných principech, které platí všude



Práce TL
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Co obnáší práce PM - opakování

DESATERO DOBRÉHO PM

› Je přirozenou autoritou, cítí odpovědnost za projekt

› Je schopen produktivní práce

› Rychle reaguje na změny

› Má dobré komunikační schopnosti

› Používá informace pro účely řízení, nikoliv z pozice síly

› Plánuje v rozumné míře

› Je kompetentní v oblasti PM i řízené doméně (rozumí jí)

› Zvládá řešení konfliktů

› Zvládá řešení vzniklých problémů

› Pracuje pro úspěch projektu

›  Dělá vše pro to, aby jeho tým mohl nerušeně pracovat
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Co obnáší práce PM - opakování

…pracuje pro úspěch projektu

… dělá vše pro to, aby tým mohl 

nerušeně pracovat

… měl by cítit odpovědnost

za projekt jako celek
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Co obnáší práce TL

A co TeamLeader?

› Je přirozenou autoritou, cítí odpovědnost za projekt

› Je schopen produktivní práce

› Rychle reaguje na změny

› Má dobré komunikační schopnosti

› Používá informace pro účely řízení, nikoliv z pozice síly

› Plánuje v rozumné míře

› Je kompetentní v oblasti PM i řízené doméně (rozumí jí)

› Zvládá řešení konfliktů

› Zvládá řešení vzniklých problémů

› Pracuje pro úspěch projektu
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Co obnáší práce TL

Oproti PM typicky navíc:

› Disponuje detailní znalostí projektu z pohledu

– Analýzy, designu

– Implementace

– Testování, atd.…

› Přímo se účastní projektových činností

› Typicky je v některé z oblastí „ten nejlepší“

› Oproti PM má menší tým (do 7 lidí)

Riziko „rozpolcenosti“

› Je pro tým nadřízeným nebo kolegou?

› Jak ho vnímá jeho manažer a jeho tým?

› Jako ho vnímá zákazník? 

› …
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Co obnáší práce TL - shrnutí

Zdroj: https://www.google.com
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Co obnáší práce TL - shrnutí

…pracuje pro úspěch projektu

… dělá vše pro to, aby tým mohl nerušeně 

pracovat

… cítí odpovědnost

za projekt i svůj tým jako celek

… jde svému týmu příkladem svým 

každodenním přístupem

…umí delegovat, jinak se časem zblázní …



Nástroje TL



Nástroje TL

› Typický vstup: Ganttův diagram (MS Project)



Nástroje TL

› Lze pomocí Ganttova diagramu sledovat průběh projektu?

Ano, ale…

› Jak zajistíme, že jsme nic neopomenuli?

– …úlohy typu: analýza, validace vstupů, migrace dat, …

› Jak ověříme aktuální stav větších celků?

– 40 MD testování zabere jednomu člověku minimálně 2 měsíce…

– Jaký je stav po prvním měsíci?

› Lze plán jednoduše aktualizovat?

Pro řízení na úrovni TL je nezbytná větší míra 

vhledu do projektu



WBS

› Hodně věcí lze udržet v hlavě, ale každý má své limity…

› Work Breakdown Structure

› Zjednodušeně se jedná o hierarchickou dekompozici cíle projektu

– Stromová struktura

Základní pravidla tvorby:

1. Pravidlo 100%

– 100% úloh zadaného cíle 

 nic nechybí

2. Obsah úloh se nepřekrývá

3. Plánování vstupů, nikoliv činností

– WBS neřeší „jak“, ale „co“

4. Úroveň detailu

Zdroj: Wikipedia



WBS – úroveň detailu

› Úlohy v poslední úrovni hierarchie by neměly být (dle definice) 

delší než 80 hodin (10 MDs)

 pro vývoj SW je to však moc

› 40 hodin (1 pracovní týden) by měl být absolutní limit

› Interní metodika Profinitu definuje maximum 16 hodin

Pro úlohy v poslední úrovni hierarchie by mělo platit:

› Lze je odhadnout s přijatelnou mírou rizika

› Nemá smysl je dále rozkládat

› Lze je v exekuci měřit

›  WBS slouží jako základ pro detailní projektový plán



19

WBS / projektový plán
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Earned Value

Otázka:

› Původní odhad úkolu 8,66 MDs

› Realita po dokončení 6,16 MDs

› Lze interpretovat, že budou o 30% rychlejší všechny úkoly?

› …nepřekvapivě nikoliv

› Plán se neustále mění  úloha TL adekvátně reagovat
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Earned Value

Poskytuje odpověď na klíčové otázky: Původní odhad, odpracováno, zbývá
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Earned Value

› Lze efektivně vyhodnocovat na základě obohacené WBS

› WBS stačí doplnit o:

– Stav úlohy (nezahájeno / probíhající / ukončeno / …)

– Odpracovaný čas na úloze

– Aktuální odhad pro dokončení (originální odhad již máme)

– Termín dokončení

› WBS lze velmi často efektivně nahradit pomocí Issue tracking

systému (Jira, Youtrack, Bugzilla, …)

– …nicméně „tabulka je prostě tabulka“
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Plán zdrojů

Máme WBS, máme odhad, víme, co dělat… ale stihneme to?

› Co je utilizace?

› Kolik MDs plánovat člověku na týden, na měsíc, rok?

› Co plánovaná dovolená, částečné úvazky?

› Co neplánovaná dovolená / nemoc?

› Pozor na státní svátky a Vánoce … olympiády, mistrovství, …



Plán zdrojů vs harmonogram a milníky

› Abychom mohli plánovat kapacity, musíme znát harmonogram a 

klíčové milníky

› Ve 3 členném týmu je to „jedno“, ale co tým 30 lidí?

› Ve spojení s WBS a odhadem jasně vidíme, zda stíháme

– Následně můžeme přeplánovat, rozložit zdroje, …



25

Práce s rozsahem

› Co je  a co není ve scope projektu?

› Co znamená CR / Změnové řízení

– Posun termínu?

– Navýšení ceny?

› Change management process

› Šedá zóna

› CR vs Favour

› Potřeba evidovat



Součinnost

› TL musí vytvořit pracovní podmínky pro svůj tým

› Někdy se však lze posunout pouze na základě vstupů zvenčí

› TL musí mít přehled vstupů / výstupů (termínů / závazků)
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Řízení rizik

› Co je riziko?

– Ohrožení projektu / ceny / termínu / kvality, …

– Ohrožení business case

– Riziko x Issue

– Interní x Externí

› Příklady rizik

– Technologické

– Integrační

– Uživatelé systém nebudou používat

– …

› Co lze dělat s rizikem?
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Řízení rizik



Řízení rizik - příklad
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Měření a metriky

› Proč je to důležité?

– Jednoduše: „nevím, co se mi na projektu děje“

– Vhodné dělat denně

– … ne, opravdu to nezabere hodinu…

› Co všechno lze měřit?

– Time, Effort, Quality, Scope

› Software metrics

– Odpracováno / zbývá / predikce

– Počet defektů, analýza vzniku chyb

– LOC, produktivita, velocity, funkční body, efektivita testů, …
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Měření a metriky - Agile

A co agilní svět?

› …jiná forma, ale obdobné principy…

› Lze používat story points místo MDs, atd. 

 více za chvíli u tématu Velocity
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Earned Value - Agile

› V mnoha ohledech dokonce striktnější!



Co je to Velocity?

› Velmi často se objevuje ve spojení s agilním vývojem

„Počet relativních jednotek, které tým dokáže dodat (dokončit) 

v rámci jedné iterace“

› Může být měřeno v user stories, funkčních bodech, hodinách, …

› Obecně metrika říká, kolik jsme z projektu schopni „ukousnout“   

za daný čas

–  fyzický čas se opravdu nerovná projektovému

› Velmi často zaměňováno za efektivitu týmu: to je ale špatně!

– Velocity je metrika dokončené práce, nikoliv efektivity
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Měření a metriky
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Měření a metriky

Burndown report
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Měření a metriky

Resolution time
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Měření a metriky

Aktuální snímek projektu
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Měření a metriky

Test Status Summary SIT1

› Pozor na zjednodušení metrikou „počet chyb“

› 100 chyb při protestovanosti 95% může být klidně skvělý výsledek

›  100 chyb při protestovanosti 5% nikoliv…



Status report



Na co si dát pozor
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Na co si dát pozor

› Dobrý technik, ale špatný TL

› TL je „nejvíce namáhaná součástka“

– PM na něj deleguje více a více práce

– Tým se ptá na více a více věcí

– Řeší „složité“ technické i manažerské problémy

– Jde příkladem týmu (nesmí být „jen“ průměrný)

– Vše co se v týmu děje jde přes TL

› Člověk si nesmí nechat tzv. „naložit“ (teorém Plavajícího osla)

› Vhodně volit odpovědnosti za úlohy

› Mít zástupce, naučit se delegovat

› Pozor na vyhoření!



Materiály
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Knihy
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Diskuze



Profinit EU, s.r.o.

Tychonova 2, 160 00  Praha 6

Telefon

+ 420 224 316 016

Web

www.profinit.eu

LinkedIn

linkedin.com/company/profinit

Twitter

twitter.com/Profinit_EU

Děkujeme

za pozornost


