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1.

Co to je planning poker?

Planning poker neboli v češtině plánovací poker, zvaný také Scrum poker, je agilní odhadovací
metoda, která se stala velmi populární v posledních několika letech. Tato metoda většinou slouží
k odhadů úsilí nebo velikosti úkolů. Je založena na odhadovací technice známé jako Wideband Delphi,
která byla vytvořena v RAND Corporation asi v roce 1940 nebo 1968, roky se v různých zdrojích liší.
Tato technika byla vylepšena Jamesem Grenningem v roce 2002 a později zpopularizována v knize
Agile Estimating and Planning, jejímž autorem je Mike Cohn. Základy techniky zůstávají stejné, avšak
po vylepšení Grenningem se metoda stala více použitelnou pro agilní týmy, které ji mohly nyní plně
využít. (1)

1.1.

Základní pravidla

Hraní Planning Pokeru je extrémně jednoduché. Každý účastník dostane balíček karet, každá
karta představuje odhad. V balíčku je posloupnost čísel, přičemž nejpopulárnější sekvence zahrnuje
zdvojnásobení každé karty (0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100),ale používá se i Fibonacciho
posloupnost (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89). Velký odstup daný mezi kartami je proto, aby se lidé
rychleji a lépe rozhodli a bylo dosaženo celkové shody. Dále se v balíčku nachází většinou ještě karta
s otazníkem, což znamená, že daný hráč není schopen odhadu. Moderátor hry, který sám
neodhaduje, představí jednu user story zúčastněným hráčům, Product Owner nebo jeho ekvivalent je
přítomen, aby hráčům mohl odpovídat na jejich otázky.Diskuze trvá obvykle jen několik minut a
předem je dán časový limit. Po diskuzi vybere každý hráč kartu, která znamená jeho odhad úkolu.
Velikost vybrané karty představuje hodnotu odhadu s ohledem na čas, riziko, složitost a další
relevantní faktory. Až když mají všichni hráči vybranou kartu před sebou, položenou rubem nahoru,
otočí všichni najednou své karty. Pokud se hráči v odhadech vesměs shodují je odhad zapsán a
pokračuje se s další user story. V opačném případě, který je pravděpodobnější a hráči se neshodují,
musí hráči s největším a nejmenším odhadem odůvodnit, jak k tomuto odhadu došli. Následuje
krátká diskuze, po které hráči opět vyberou kartu se svým odhadem. Pokud se v tomto dalším kole
hráči vesměs shodnou pokračuje se dalším user story, pokud ne následuje znovu debata, i když 3.
kolo hry je výjimečné. (2)(3)(4)(5)

1.2.

Užitečné rady

 Diskuze by se měla časově omezit. Maximální délka by měla být 2 minuty, i když někteří
doporučují maximálně pouze minutu, protože poté zabíhá diskuze příliš daleko.
 Pokud se ani po 3. kole nedosáhne shody je nejlepší vybrat největší odhad a jít dál. Diskuze,
která by po 3. kole následovala by už stejně pravděpodobně nepřinesla nic nového. Výběrem
největšího odhadu má tým šanci se zlepšit a zároveň nebude v žádném nebezpečí, že nebude
mít dostatek času. Nedostatek času je hlavní problém, kterému se týmy se snaží vyhnout,
takže toto řešení by nemělo způsobit velké problémy.
 Balíček karet s odhadem obsahuje i kartu, která se nazývá coffee (káva) nebo break (pauza),
což znamená, že hráč potřebuje pauzu. Tuto kartu by se hráči neměli bát používat, protože
ne každý má tu schopnost vydržet se dlouho soustředit.
 Nenahrazujte moderátora hry Product Ownerem a moderátorem v jedné osobě. Role
moderátora zejména při řízení diskuze je důležitá.
 Nedoporučuje se více než 10 hráčů.
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1.3.

Výhody Planning Pokeru

Největší výhoda této metody je v neovlivňování odhadů ostatních členů. Pokud by se
odhadovalo veřejně a nějaká silná osobnost v týmu by pronesla svůj odhad 50, je velice
pravděpodobné, že osoba, která měla původně svůj odhad 100 tento odhad sníží a osoba, která měla
odhad 10 zase naopak svůj odhad zvýší. Planning poker navíc také donutí jednotlivé členy, aby
opravdu zapojili svůj mozek a nezopakovali pouze odhad kolegy. Pomocí karet, kdy každý musí vybrat
odhadovaný čas nezávisle na ostatních, nejen že donutí všechny popřemýšlet, ale nevlivňují se ani
mezi sebou. Odhalí se tím pádem případné velké rozdíly v odhadech, o kterých se může dále
diskutovat a odhalit skryté problémy. (6) Podle studie Combining Estimates with Planning Poker-An
Empirical Study od K. Molokken-Ostvolda and N.C. Haugena jsou odhady získané při Planning Pokeru
optimistické a přesnější. (4)
Další výhodou je, že tato metoda je pro celý tým i velice zábavná a dají se vymyslet různé
další varianty, jak hru podpořit a udělat více atraktivní, jako například na začátku přečíst názvy user
stories a nechat tým hlasovat, u které user story si myslí, že padne shoda odhadů.

2.

Produkty

Existuje mnoho produktů okolo Planning Pokeru, z nichž některé jsou vyloženě komerční a
jejich tvůrci na nich staví svůj business, jiné jsou zcela free a jejich autor se na nich může maximálně
zviditelnit a v neposlední řadě jsou tu produkty, které jsou kompromisem předchozích dvou
kombinací.

2.1.

Planning Poker karty

Planning Poker karty jsou základním nástrojem, pokud chcete ve Vašem týmu hrát Planning
poker. Každý hráč musí mít svůj vlastní balíček karet. Podmínkou pro hru je tým na jednom místě.
Nutno podotknout, že karty nepatří mezi nejlevnější pomůcku. Jeden balíček karet s originálním
designem od Zuzany Sochové, který si můžete prohlédnout na obrázku Obrázek 1: Originální design
karet od Zuzany Šochové, stojí 96 Kč včetně DPH, je však nutno připočítat ještě poštovné. Balíček
obsahuje karty v hodnotách 0, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, nekonečno, ?, a coffee break karta.
(7)
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Obrázek 1: Originální design karet od Zuzany Šochové (7)

Oproti tomu balení karet od společnosti Crisp AB, které obsahuje 4 balíčky karet stojí v
přepočtu 160 Kč, je ovšem nutné připočítat poštovné. Balíček obsahuje karty s hodnotami 0, 1/2, 1,
2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, ? a coffee break. Karty si lze prohlédnout výše na Obrázek 2: Karty od
společnosti Crisp AB. (5)

Obrázek 2: Karty od společnosti Crisp AB

Alternativou samozřejmě je, aby si každý tým vyrobil svoje vlastní karty s hodnotami, jaké
uzná za vhodné.

2.2.

Planning Poker programy na PC

Programy pro hraní Planning Pokeru na PC mají oproti obyčejným fyzickým kartám jednu
obrovskou výhodu a to takovou, že tým už nemusí být při hraní na jednom místě, ale může být
distribuovaný.
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Mezi komerční produkty patří např. online aplikace ScrumPad nebo EstimationWeb. Tyto
programy nemají mnoho výhod oproti open-source produktům, většinou mají pouze příjemnější
vzhled. Pro konkrétní popis jsem si tedy vybrala zástupce open-source produktu.
2.2.1. Planning Poker od Mountain Goat Software
Nejlepší aplikací, kterou jsem našla online je aplikace Planning Poker dostupná na vytvořená
přímo populizátorem Planning Pokeru Mikem Cohnem. K přístupu k programu stačí pouhá registrace,
která se skládá pouze ze čtyř údajů a to celého jména, e-mailu, uživatelského jména a hesla. Program
je poskytován zcela zdarma. K dispozici jsou dvě verze karet a to s hodnotami 0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
20, 40, 100 a ? nebo s hodnotami 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 a ?. Tato verze hry se poněkud liší od
mého popisu výše. Moderátor založí novou hru, přizve k ní hráče a potom zadává user story. Po
zadání může spustit stopky, které odpočítají dvě minuty. I moderátor zde vybírá svůj odhad, po
zadání odhadů všech zúčastněných se karty otočí. Moderátor odhady buď přijme nebo se kolo hraje
znovu. Tento program je vhodné doplnit o komunikaci např. pomocí Skype nebo jiného prostředku,
jelikož zde chybí možnost přidání otázky k user story, chat nebo prostor pro vysvětlení zvoleného
nejmenšího a největšího odhadu. Dále mi zde chybí karty nekonečno a pauza. Náhled z aplikace si
můžete prohlédnout na obrázku Obrázek 1: Náhled aplikace Planning Poker. Zajímavé je, že firma
Mountain Goat Software prodává i balíčky karet, ve kterých jsou hodnoty hodnotami 0, 1/2, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 20, 40, 100, nekonečno a ?. (2)(3)
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Obrázek 1: Náhled aplikace Planning Poker

2.3.

Planning Poker programy pro mobilní telefony

S rostoucím počtem uživatelů s chytrými telefony roste i trh aplikací, které si na ně můžete
pořídit. K mému překvapení jsem na android marketu, což je nabídka programů pro operační systém
android nalezla k 28.10.2011 29 výsledků pro klíčová slova Planning Poker a ještě zajímavější je, že
všechny tyto programy jsou zcela zdarma. Zde vyjmenuji pouze několik uživateli nejoblíbenějších
aplikací pro systém Android, na který jsem se zaměřila. Aplikace pro ostatní systémy jsem z práce
vynechala, jelikož tyto aplikace nejsou pro Planning Poker stěžejní, mají pouze podpůrnou funkci,
jelikož nepodporují distribuované týmy.
2.3.1. Planning Poker od BBV Software Services AG
Aplikace Planning Poker od společnosti BBV Software Services AG patří mezi uživateli
operačního systému Android k nejoblíbenějším. Po spuštění aplikace se uživateli zobrazí všechny
karty v hodnotách 0, 1/2, 1, 2, 3 ,5 , 8, 13, 20, 40, ?, nekonečno a break. Po kliknutí na vybranou kartu
se uživateli zobrazí rub karty přes celou obrazovku a teprve po dalším kliknutí se karta na uživatele
otočí svým lícem a je zobrazena přes celý displej. V nastavení je možno si zvolit barvu karet. Aplikace
zahrnuje i nápovědu, v níž je stručně popsán návod ke hře. Na Obrázek 2: Planning Poker od BBV je k
vidění plátno s kartami z aplikace.
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Obrázek 2: Planning Poker od BBV

2.3.2. Planning Poker ++
Planning Poker ++ je na první pohled velice jednoduchá aplikace s nepříliš přívětivým
uživatelským rozhraním. Zdání ale někdy klame. Tato aplikace je z popisovaných aplikací
nejflexibilnější, jelikož si zde můžete navolit, se kterou sekvencí karet chcete hrát. Na výběr jsou 4
sekvence:





1, 2, 3, 5, 8
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21
1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100
1, 2, 5, 10, 20, 50, 100

Ke každé sekvenci si uživatel může zvolit, zda chce mít k dispozici i kartu s hodnotou 0, 1/2,
nekonečno a pauza. Zobrazení každé karty se nastavuje zvlášť, můžete si tedy vybrat pro Vás co
nejvhodnější sekvenci i další karty. Po vybrání karty se zvolená karta zobrazí přes celý displej, návrat
zpět k výběru karet se provede tlačítkem zpět. Náhled aplikace si můžete prohlédnout na Obrázek 3:
Planning Poker ++.

Obrázek 3: Planning Poker ++
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2.3.3. Planning Poker Android od KanjihDroid
Planning Poker karty od KanjihDroid s logem Android jsou opět velice jednoduchá aplikace.
Jako nevýhodu vidím nezobrazení všech karet na displeji, ale pouze třech karet, zbylé karty se zobrazí
po přetažení displeje doprava nebo doleva. V aplikaci jsou následující, ne zcela typické hodnoty karet,
které jsou všechny Fibonacciho posloupností: 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ? a break.
Náhled na aplikaci je na Obrázek 4: Planning Poker od KanjihDroid

Obrázek 4: Planning Poker od KanjihDroid

2.3.4. Planning Poker od Unboxed Consulting
Planning Poker od společnosti Unboxed Consulting je velice jednoduchá aplikace. Po jejím
spuštění se vám objeví všechny karty v hodnotách 0,1,2,3,5,8,13,20,40,100, ?, break?. Po kliknutí na
vybranou hodnotu se karta zobrazí přes celý displej, při dalším kliknutí se vrátíte zpátky k zobrazení
všech karet. Vzhled aplikace je vidět na Obrázek 5: Planning Poker od Unboxed Consulting. Program
hodnotím jako opravdu velice jednoduchý, uživatelsky ne příliš přívětivý.

Obrázek 5: Planning Poker od Unboxed Consulting
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3. Závěr
Odhadování je jedním z hlavních a klíčových aktivit ve Scrumu a jiných metodikách. Planning
Poker je jednoduchý, ale mocný nástroj, který týmům tuto činnost usnadňuje, zlepšuje a dělá jí
alespoň trochu zajímavější a hlavně zábavnější. Nejzákladnější podobou jsou klasické karty, které lze
koupit nebo vyrobit, případně aplikace pro chytré telefony. Tato nejzákladnější podoba má ale velkou
nevýhodu a to tu, že vyžaduje celý tým na jednom místě, což ne vždy je možné. Proto větší význam
získávají klasické aplikace, které tuto možnost nabízejí. Tyto aplikace jsou buď zdarma nebo
komerční, nicméně free verze nejsou ani zdaleka dokonalé. Osobně doporučuji hrát Planning Poker
nedistribuovaně, tudíž aby byl celý tým v jedné místnosti. Tak byl původně Planning Poker navržený a
v takové podobě přináší hráčům největší užitek, efektivitu a zábavu. (5)

Bibliografie
1. Bob Hartman. An Introduction to Planning Poker. Agile Zone. [Online] 11. 11 2009. [Citace: 2. 11
2011.] http://agile.dzone.com/articles/introduction-planning-poker.
2. Software, Mountain Goat. Planning Poker Cards. Mountain Goat Software. [Online] 27. 11 2011.
http://store.mountaingoatsoftware.com/products/planning-poker-cards.
3. Planning Poker. Planning Poker. [Online] [Citace: 3. 11 2011.] http://planningpoker.com/.
4. Wikipedia. Planning poker. Wikipedia. [Online] 22. 9 2011. [Citace: 2. 11 2011.]
http://en.wikipedia.org/wiki/Planning_poker.
5. Planning Poker®. Crisp. [Online] [Citace: 3. 11 2011.] http://www.crisp.se/planningpoker/.
6. Horák, Jan. Scrum - metoda agilního programování. Wild web. [Online] 5. 11 2010. [Citace: 2. 11
2011.] http://www.wild-web.eu/blog/scrum-metoda-agilni-programovani/.
7. Planning Poker Karty. Zuzana Šochová. [Online] [Citace: 3. 11 2011.] http://sochova.cz/planningpoker-karty.htm.

9

