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Abstrakt 

Tato práce pojednává o třech tématech – agilní vzory, které jsou vlastní všem agilním 

metodikám, integrální teorie, popisující vlastnosti týmu, a koučinková metoda lands work, která lze 

aplikovat pro týmový rozvoj. 

 

Tato práce popisuje tato tři témata a zasazuje je do prostředí týmového rozvoje. Práce je 

řešena v kontextu předmětu 4IT421 – Zlepšování procesů budování IS, kdy využívá kontext nabitých 

znalostí a aplikuje je na nové téma. 
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Úvod 

Práce je zaměřena na praktiky a pojmy z oblasti vývoje softwaru agilním přístupem. Vychází 

z článků publikovaných na webu infoq.com. Hlavním zdrojem je článek autorů Lyssy Adkins a Dana 

Greeninga The Agile Base Patterns, a Cross-Quadrant Conversation.  

Článek je publikovaný formou rozhovoru, přičemž jeho první část je zaměřena na vzory, které 

jsou společné všem agilním metodikám a dále kvadrantově orientované konverzace, vyplývající z tzv.: 

integrální teorie. 

 

Cíl práce 

Cílem semestrální práce je zpracovat odbornou tematiku ze zahraničních zdrojů, tak aby 

sloužila jako inspirace tuzemským zájemcům metodik vývoje softwaru, především těch agilních. 

Semestrální práce seznámí čtenáře s těmito klíčovými pojmy: agilní vzory, integrální teorie a 

další. 

Výstupy semestrální práce poslouží též jako podklady pro prezentaci posluchačům kurzu 

4IT421 v zimním semestru 2016/17. 
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2 Agilní vzory 

Agilní vzory (z angl. orig.: The Agile Base Pattern) jsou produktem výzkumu Dana 

Greeninga, kterého v oblasti IT proslavil výzkum z roku 2007 zaměřený na Scrum a agilní metodiky, 

dále je znám svým publikováním článků na téma agilního vývoje, metriky a mimo jiné i portfolio 

managementu. Velké společnosti si ho najímají jako agilního kouče, příkladem za všechny může být 

Skype nebo Macromedia vlastněná Adobe. (Senexrex, 2012) 

Dan Greening prošel množství agilní metodik a shrnul, co všechny mají společné (Infoq, 

2016). Jinými slovy shrnul to, co agilní metodiky dělá agilními. Tyto významné charakteristiky 

pojmenoval jako agilní vzory, ale dle Greeningovy interpretace jich napočítáme pět následujících: 

1. Měření ukazatelů pokroku 

2. Proaktivní experimentování za účelem úspěchu 

3. Eliminovat rozpracované úkoly 

4. Přijetí společné zodpovědnosti 

5. Řešení systémových problémů 

 

2.1 Měření ukazatelů pokroku 

Měřením ukazatelů pokroku se myslí měření těch ukazatelů, které nás informují, zda se 

přibližujeme nebo odkláníme od stanoveného cíle. (Greening, 2015) 

Použití tohoto typu ukazatelů je klíčové zejména v agilních metodikách právě pro časovou 

nenáročnost. Na rozdíl od ukazatelů konečných, které nesou sice vyšší vypovídací hodnotu, tyto 

ukazatele můžeme měřit průběžně a jejich výsledek ihned znát – splníme tak agilní požadavek 

reagovat rychle. 

2.2 Proaktivní experimentování za účelem úspěchu 

Na základě prvního vzoru dokážeme usoudit, jak se přibližujeme cíli. Dokonce známe 

konkurenci a dokážeme predikovat různé ohrožující události.  

Tento vzor ovšem říká, že výše uvedené k úspěchu nepostačí. Není dostačující reagovat na 

vzniklé události, například inovace konkurenta, i přesto že reagujeme včas a správně.  Úspěch stojí za 



proaktivním experimentováním, jen tak se dá konkurence předběhnout. V opačném případě bude 

vývojový tým pouze následníkem. (Greening, 2015) 

Toto ohrožení se nás může týkat i přesto (nebo právě proto), že jsme na trhu největším 

hráčem. V takovýchto společnostech inovace přichází pomalu, protože nejsou vystaveni tak silnému 

tlaku konkurence, navíc zákazníci kupují produkty ze setrvačnosti a důvěře k značce a v neposlední 

řadě pro její oblíbenost. 

2.3 Eliminovat rozpracované úkoly 

Nemít hodně rozpracované práce je základem každé agilní metodiky. Ve Scrumu je toto 

opatření zavedené pomocí krátkých kol, které se nazývají sprinty. Během jednoho sprintu by měly být 

dokončené všechny požadavky a výsledkem by měl být viditelný přírůstek. (Greening, 2015) 

Graf nalevo ukazuje výsledky empirického 

výzkumu, který se zaměřil na závislost mezi 

délkou řešení požadavku a zaneprázdněním. 

Pokud je pracovník z 50 % zaneprázdněn, řešení 

dodatečného požadavku zabere 2x více času. To je 

logický závěr, neboť požadavku může věnovat jen 

zbylých 50 % času. 

Pokud je pracovník zaneprázdněn z 80 % resp. 90 %, dodatečný požadavek trvá 5x resp. 10x déle. 

V praxi je pak nevhodné pracovníky takto přetěžovat. Kromě náročnosti na přepínání pozornosti a 

vyvolaného stresu, roste též exponenciálně čas na dokončení úkolu. 

Jak by měl vypadat již zmíněný viditelný přírůstek na konci sprintů vtipnou formou zobrazují kreslené 

vtipy kolující na internetu na toto téma. Zákazník například požaduje automobil, nejprve jsou mu ale 

dodány kola, následně volant, tak se postupuje až v posledním kole jsou části dány dohromady a 

zákazník dostane „fungující“ automobil. 

Obrázek pokračuje dál a ukazuje správný agilní přístup, kde na začátku je skateboard, pak koloběžka, 

kolo a na konci automobil. 

Tento přístup je velmi důležitý, aby zákazník mohl relevantně do vývoje zasahovat a včas naznačit, že 

tým jde správným nebo špatným směrem. Zároveň působí jako bič na vývojový tým, který se snaží 

skutečně všechny úkol včas dokončit. 

Na závěr toto shrnu krásným citátem, který obsáhne myšlenku kapitoly ve třech větách. 



„Jakýkoliv Scrum bez funkčního pruduktu na konci sprintu je Scrum, který 

selhal. 80% Scrumu v Silicon Valley patří do této kategorie. Název agilní je pro ně 

pouhým pojmem.“ 

Z ang. orig.: „Any Scrum without working product at the end of a sprint is 

a failed Scrum. 80% of the scaled Scrum in Silicon Valley is in this category. They 

are “Agile in Name Only.”  

— Jeff Sutherland 

2.4 Přijetí společné zodpovědnosti 

Tento vzor je postaven na myšlence, že pokud se staneme součástí týmu, pak vytváříme 

jakousi nepsanou dohodu mezi námi a týmem, že jsme společně zodpovědní za týmové výsledky. 

(Greening, 2015) 

V praxi to například může vypadat tak, že je-li to potřeba vývojáři zastoupí testery a manuálně 

testují. Nebo například je v týmu pouze jeden člověk, který rozumí databázím, což znamená vysokou 

závislost na tomto člověku a s tím spojené riziko. Protože je tým zodpovědný za společný výstup a 

nikdo jej nechce ohrozit, vývojáři se doučí potřebné databázové dovednosti a tím toto riziko eliminují. 

2.5 Řešení systémových problémů 

Vývojový tým, byť agilní, nikdy není nezávislou jednotkou a musí interagovat s okolím, jako 

je například dodavatel, nadřízený nebo právní oddělení. Pokud se budeme starat pouze o prostředí 

uvnitř týmu, nebude to nikdy postačující k zajištění bezproblémovému chodu. (Greening, 2015) 

Dan Greening navrhuje řešení toho problému rozšířením povědomí o tom, co tým skutečně 

dělá a co je pro něj důležité. Pomoci tomu mohou vhodné formy vysvětlování, učení nebo koučinku a 

mentoringu, a zajistit tak potřeby, které jsou k zajištění chodu agilního vývojového týmu potřebné 

napříč celým systémem. 



3 Integrální teorie 

3.1 Základní popis 

Integrální teorie je filozoficko-psychologická metoda, která se snaží shrnout veškeré lidské 

vědění a zkušenosti do tzv. “teorii všeho”.  

Ve světě existuje tisíce náboženstvích, filozofií, kultur a přesvědčení a integrální teorie věří, 

že ve všem je “kousek pravdy”. Proto se těmto “kouskům pravdy” nebo-li poznatkům snaží dát nějaký 

obecný kontext. Díky tomu lze překlenout limity každého jednotlivého poznání a vytvořit tak obecnou 

teorii všeho. To zní dělá nauku o lidském chování.  

Za rozvojem této teorie stojí Ken Wilber, americký psycholog a filosof. Základy této teorie 

jsou postaveny na konceptech holonu a kvadrantu.  

3.1.1 Holon 

Jedná se o vyjádření toho, že každá entita má dvojí charakter: 

● autonomní, kdy existuje sama pro sebe 

● součást celků, kde dochází k vzájemné závislosti a ovlivňování 

 

Jako příklad můžeme chápat člověka a následně společnost, jakožto uskupení více jednotlivců. 

Tyto dvě složky se následně udržují v rovnováze. 

3.1.2 Kvadrant 

Podobná rovnováha se dá najít i v kvadrantech. Mysl člověka je také holonem, proto na ni 

nelze použít pouze jeden model při pokusu ji pochopit. Propojuje perspektivy “já”, “to”, “my”, “ti”, 

což vytváří částečně samostatné vlastnosti. 

Vzniká tak takový teoretický kvadrant ve kterém se jednotlivé části doplňují a je nutné je umět 

vnímat, přestože se zdánlivě vylučují. Kvadranty jsou vlastně matice pro popis různých perspektiv a 

jejich vzájemné provázanosti. 



 

 

Dle Wilbera je kvadratický pohled nutný na každý holon. S jehož pomocí tak nastolil svoji 

“teorii pravdy”. Protože i pravdy existují čtyři (individuálně-vnitřní – autenticita, individuálně-vnější – 

fakticita, kolektivně-vnitřní – spravedlnost, kolektivně-vnější – funkčnost). 

  



 

3.2 Kdy je vhodné jej použít 

Tato teorie se dá aplikovat na všechno a v našem článku byla tato teorie aplikovaná na rozvoj 

týmu. V tomto příkladu lze do těchto kvadrantů přiřadit patřičné perspektivy viz. obrázek níže. 

 

3.3 Příklad 

Tyto perspektivy je potřeba v týmu, potažmo ve firmě rozvíjet. Pro tento rozvoj je potřeba 

provádět určité činnosti a tyto činnosti lze opět přiřadit k souvisejícím kvadrantům: 



 

Pro posouzení úrovně týmu si v týmu můžeme položit následujíc otázky: 

 

Pokud je odpověď na všechny otázky ANO, potom je tým agilní. 

  



4 ORSC (Organization and Relationship Systems 

Coaching) 

ORSC je zkratka pro organizaci a vztah systémů koučování. Jedná se o integrovaný model 

trénování na základě Relationship Systems Intelligence ™. ORSC není zaměřená na jednotlivce, ale 

na týmy, oddělení a celé skupiny. V rámci Organization and Relationship Systems Coachingu se 

díváme na tým, oddělení, nebo firmu z ptačí perspektivy. Pomáhá úspěšně řešit problémy, ať již v 

osobním životě, nebo pracovním. Je výborný pro zvýšení motivace, posílení aktivity týmů a pomáhá 

tyto týmy tvořit. 

ORSC se nespecializuje na Agilní svět, ale je zde výborně použitelný, protože Agile je o 

schopnosti spolupracovat a vytvořit dobrý tým, který je zaměřený na development tým, Scrum tým, 

celý produktový tým atd. 

V tomto kontextu je OSRC ideálním souborem nástrojů, jak takový Agilní tým sestavit a 

udělat ho rychle efektivní a funkční. Celý kurz je organizován do pěti modulů: 

 

1. Fundamentals / Základy 
2. Intelligence / Inteligence 
3. Geography / Geografie 
4. Path / Cesta 
5. System Integration / Systémová integrace 

 



 

Geografie 

Geografie je kurz ORSC tréninkové série. Staví na teoriích a Meta-dovednostech. Když 

začínáme rozvíjet vztahy v práci nebo v našich rodinách, vytváříme polo - neustálé struktury. 

Geografie prozkoumá jak tyto struktury rozvíjet a rozpoznat.   

 Cílem geografie je navrhnut široký a praktický přístup k pracování s mnoha z funkčních 

struktur vztahu. 

Dvě primární součásti kurzu geografie jsou „Lands work“ a role. Já bych se rád věnoval části 

„Lands work“. 

„Geografie je praktická zkouška, nástroj řízení, a fascinující kurz. Já jsem 

odešel s množstvím nového pochopení, nových taktik a hlubšího porozumění 

základové struktury vztahů. Hned další den jsem byl schopný dát mnoho z nich do 

praxe uvnitř mého korporačního prostředí a trénovat dále v praxi.“ 

-  Jim Kelly  

 

 



4.1 Lands work 

Jedná se o koučovací proces od organizace a vztahů Systems Coaching™ (ORSC). Zabývá se 

různorodostí práce, což je požadavek pro kreativitu. Poskytuje prvotní materiály nutné pro dynamický, 

a přesto stabilní vztahový systém, který je schopný evoluce. Nicméně, rozdíly mohou také vytvořit 

zmatek, nedorozumění a bariéry pro růst, pokud nejsou správně přijaty. 

Snaží se tedy pomoci pracovat s klienty, kteří uvízli v určitém druhu myšlení a často používají 

otázky typu:  

- “Proč neděláte věci mým způsobem?” 
- “Proč si nevážíte toho stejného, čeho si cením já?” 
- “Proč nepřistoupíte k problémům způsobem, jaký dělám já?” 
- “Proč nemůžete být více jako já?“   

Lands work přináší jednoduché a elegantní nástroje, abychom se pohybovali za těmito 

otázkami. Dovolí účastníkům rozvíjet vědomí různého myšlení. Tyto nástroje budu pomáhat rozvíjet 

schopnosti pomocí osobního a organizačního scénáře: 

- Mít konkrétní model a nástroje pro práci s rozmanitostí ve vztazích. 

- Buďte si vědomi dopadu kulturních předsudků o vztahu systémů a mějte nástroje pro trénování 

tohoto dopadu. 

- Naučte nástroje vytvářet větší množství empatii okolo individuálních a organizačních rozdílů a 

kreativně využívejte těchto rozdílů. 
 

 



 Díky lands work se budeme snažit opravdu poslouchat, i přestože inklinujeme ke každodenní 

rutině. Budeme mít pocit porozumění a respektu. Pomůže nám vytvářet čerstvý vzduch pro novou 

tvorbu, novou energii a nové nápady. Budeme chtít opravdu vědět: 

- jak to osoba, tým nebo oddělení cítí a co je motivuje 

- co je důležité  

Lyssa Adkins se zabývá metodou Agile koučingu a vysvětuje Lands work na velkém 

koláčovém grafu s šesti různými skupinami v šesti klíncích na podlaze. Každý zástupce zabírá jejich 

rodný klín. Klín správce programů, klín shody, atd. Každý klín také musí říct ostatním, jaká je jeho 

záležitost a musí o ní něco říct. Poté musí koučující trenér každého uvolnit (uvolnit všechny klíny) a 

vhodným položením otázek se propojují a vzájemně sjednocují dané klíny. Důležitá je kladná zpětná 

vazba. Dále uděláme ve skupině rozhodovací procesy s dvěma fázemi, kde v první fázi má každý 

mluvit z pohledu jednotlivce a sdílet to s celou skupinou. Ve druhé fázi se pokusíme spojit tyto nápady 

spolu.  Je to stejné i z analytické strany, kde vidíme v Agile, jak děláme skupiny rozhodovacích 

procesů v přístupových dvou fází. Každý z nás v první fázi hovoří z individuálního hlediska a sdílí to 

se skupinou. Ve druhé fázi se snažíme kombinovat tyto nápady dohromady. 

4.1.1 Lands Work praktický příklad  

Trenér musí mít rád obě (všechny) země (skupiny, klíny) a měl by dát spoustu času na 

přerušení – vysvětlovat a rozumět každému. Měl by vidět, co je cenné v každé z daných zemí. 

Jak ke krokům: 

- Určení tématu k pozorování uvnitř vztahu, který vyžaduje větší pochopení. 

- Metafora cestování a navštěvování různých zemí. Turista v zemích je většinou uvolněný, 

legrační a chce se otevřít světu 

o být turista (návštěvník) v dané zemi 

o zapomenout zavazadlo, být zvědavý a poslouchat 

o prozkoumat “mou zemi“ 

o prozkoumat “vaši zemi” 

o objevit “naši zemi” 

 

Používáme otevřené otázky, když navštíví každý jinou zemi: „Co vy jste zvědaví na toto 

místo? (trenér si všímá a artikuluje, co se děje v daném momentě) “Jaký máte v této zemi pocit? Co je 

tady důležitého? Co si chceš dovézt?” 

 



5 Závěr 

 

Zaměřením první kapitoly bylo pět základních vzorů vlastní všem agilním metodikám. Další 

kapitola popisovala integrální teorii, případy jejího použití a vysvětlení na konkrétních příkladech. 

Náplní poslední části semestrální práce bylo ORSC a jeho hlavní téma Lands work. V této 

kapitole se řešil coaching týmu. Dále co Lands work znamená a jak se používá, včetně ukázkové 

“hry”. 

Napříč tomu, že pro práci bylo obtížné sehnat dostatek zdrojů, a že se na její tvorbě podíleli tři 

studenti víceméně nezávisle, práce shrnula témata v přiměřené hloubce, odpovídající omezení 20 

stránek. 
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