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Filozofie agilních
a lean metod
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Agilní a lean metody
Co si představíte pod slovem
„agilní“?

pravidla hry, tak aby se jim dobře pracovalo a byly co
nejvíce produktivní, efektivní a dodali kvalitní produkt
v co nejkratším čase. Takový tým je zaměřený na business value, tedy hodnotu pro zákazníka. Na to, jak optimalizovat funkcionalitu tak, aby zákazník byl maximálně spokojený a dostal za vynaložené prostředky to,
co opravdu potřebuje a může používat.

Agilní je dynamický, rychlý, interaktivní, přizpůsobivý,
iterativní, zábavný, hravý, rychle reagující na změnu, …
a jistě vymyslíte spoustu dalších synonym. Je to jiný
způsob života, upřednostňující jiné hodnoty. Reálný
výsledek před striktními procesy, změnu před předem
naplánovaným. Být agilní znamená žít agilní filozofií,
je to odlišná firemní kultura a nálada. Ale jestli čekáte
kuchařku, jak se stát agilní, budete zklamaní. A jestli
očekáváte nějaký model či framework s několika stupni
agility, nebo dokonce checklist, tak vás bohužel zklameme. Nic takového nehledejte, protože to ani neexistuje, ač mnoho certifikovaných hlav tvrdí pravý opak.
Žádný certifikát agility vám v pochopení nepomůže,
maximálně může nastartovat proces přeměny. Ale
agilní musíte být, agilně musíte myslet, agilně se chovat.

Základním stavebním kamenem je – jak jinak – manifest;
v tomto případě přímo agilní manifest, který shrnuje
ve čtyřech bodech, co to vlastně znamená být agilní.

Manifest agilního vývoje
softwaru
http://agilemanifesto.org
Objevujeme lepší způsoby vývoje softwaru tím, že jej
tvoříme a pomáháme při jeho tvorbě ostatním. Při této
práci jsme dospěli k těmto hodnotám:

Ale nebojte se, není to zas tak neuchopitelné, jak se
na první pohled zdá. Agile je o spolupráci a komunikaci
a připravenosti na změnu. O tom, že zásadně děláme
to, co má v danou chvíli smysl, a děláme to tak, jak nejlépe umíme. Agile sice není žádný striktní proces, ale
není to ani žádný chaos. Má svá jasná pravidla. Dalo
by se říct, že definuje hranice a vytyčuje menší hřiště,
v jejichž rámci si týmy mohou stanovovat svá vlastní

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
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Jakkoliv jsou body napravo hodnotné, bodů nalevo si
ceníme více. Pojďme se společně chvíli zamyslet nad
tím, co nám vlastně manifest říká.
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Jednotlivci a interakce před procesy a nástroji

tým má větší šanci uspět, protože vzájemná spolupráce
a komunikace mnohokrát převáží přesně definované

Je známým faktem, že spolupracující týmy mají lepší
výsledky než skupiny individuálně pracujících jednotlivců. Procesy a nástroje jim pomáhají dosáhnout
výsledků, ale nejsou pro jejich úspěch nijak klíčové.
Pojďme se podívat na dva odlišné týmy. V prvním
máme 10 profesionálů, kteří si vytvořili vlastní nástroje
a pracují v silně kolaborativním prostředí, ve druhém
máme 10 vývojářů, kteří pracují v přesně definovaném procesním prostředí s nejlepšími nakoupenými
nástroji, ale bez interakcí a spolupráce.

procesy a nástroje. Ostatně podívejme se na úspěšné
startupy, kde moc procesů nenajdeme, zato všichni
překypují spoluprací a komunikací. No, a hlupák i s nejlepším nástrojem je zkrátka pořád hlupák.
Na druhou stranu, manifest neříká nic o tom, že procesy a dohody by neměly existovat ani že by týmy měly
pracovat zcela bez nástrojů. Jen by měly mít možnost
si nástroje vybrat a používat jen ty, které jim opravdu
pomáhají v dosažení kvalitního výsledku.

Co myslíte, který z těchto týmů vytvoří lepší software
v kratším čase? Myslím, že se shodneme na tom, že první

17

Agilni metody_blok_CC19.indd 17

19.03.2019 15:07:30

Agilni metody_blok_CC19.indd 18

19.03.2019 15:07:30

Fungující software před vyčerpávající dokumentací

Interní dokumentace se často píše pro budoucí týmy,
aby se znalost architektury produktu neztratila. To
samo o sobě není nijak špatný nápad, ale už jste někdy
zkoušeli něco dohledat v deseti úrovních dokumentů,
každý o 1000+ stranách? Vyčerpávající. A když už si
dáte tu práci a prohledáte tu kupu slov, v devíti z deseti
případů zjistíte, že daná věc v dokumentaci chybí či je
v poslední verzi již zcela jinak. Interní dokumentace
by měla být stručná a postihnout klíčové informace.
Ostatní je obvykle efektivnější dokumentovat přímo
v kódu.

Když se zeptáte zákazníků, zda by si koupili dokument
popisující váš popis plánovaného produktu s architektonickou dokumentací, nebo ten samý produkt s minimální dokumentací, co si vyberou? Nebo praktičtější
příklad: když si jdete koupit nový mobilní telefon, vyberete si pouze podle technické specifikace na papíře,
nebo bude pro vás důležité si vyzkoušet i vlastní telefon před tím, než si ho koupíte? A když si koupíte nový
televizor, přečtete si nejdříve manuál, nebo chcete
vyzkoušet, jak funguje, a manuál čtete až na posledním
místě? Lidé (ano, i zákazníci jsou lidé) zkrátka preferují
praktické seznamování s produktem, předteoretickým.

Poslední případ je dokumentace funkcionalit v průběhu vývoje, kterou můžete v podstatě úplně odstranit
a nahradit dobrou komunikací mezi analytiky, testery
a vývojáři. Ti se pak sami domluví, co je třeba zdokumentovat pro ‚budoucí generace‘ vývojářů a testerů
a v jaké podobě. Na závěr připomeneme, že nedoporučujeme přestat dokumentovat, ale jen dokumentaci omezit na minimum, aby poměr mezi námahou
a časem, který investujete do psaní dokumentace,
odpovídal hodnotě, kterou její zákazníci, tedy všichni,
kteří ji kdy čtou, z takovéto dokumentace načerpají.

Mnoho softwarových firem na toto zapomíná a chce
ohromit zákazníka množstvím dokumentace, ale když
dojde na vlastní demo, výsledek často dokumentaci
odporuje a zákazník je z „funkčního“ softwaru poněkud
překvapený. Dokumentace je důležitá, ale neměla by
převážit nad vlastním produktem; měla by primárně
sloužit jako reference pro oblasti, které nejsou intuitivní
a snadno pochopitelné. A takových oblastí by mělo být
minimum.
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