
V průzkumu mezi 100 zadavateli  
a 100 dodavateli vývoje software 
se ukázalo, že:

Pouze 13 % zadavatelů vývoje software 
je zcela spokojeno s průběhem a výsled-
kem všech svých realizovaných projektů.

V 87 % případů mají zadavatelé vývojo-
vých projektů zkušenost s překročením 
rozpočtu.

V 90 % vývojových projektů dochází 
k překročení termínu.

1) Než jste se pustili do vývoje software: 

 a) ověřili jste si reálné potřeby uživatelů 

 b) nechali jste manažery navrhnout  
  řešení od stolu

2) S vývojáři spolupracujete:

 a) jako jeden tým, který má společný cíl  
  a pracuje na jeho naplnění

 b) jako vlastník zadání na straně jedné  
  a dodavatel vývojového projektu  
  na straně druhé

3) Zadání vývojového projektu tým  
 obdržel ve formě:

 a) specifikace cílů a byznysových potřeb, 
  které se pomocí softwarového řešení 
  snažíte naplnit

 b) dlouhého seznamu požadavků, jež 
  definují, co by měl software umět  
  a dělat bez kontextu a stanovených 
  priorit

4) Ze spolupráce s vývojáři:

 a) máte výborný pocit – těšíte se na 
  schůzky, retrospektivy a dema a přes- 
  ně víte, na čem tým pracuje a co bude 
  další milník

 b)  nemáte žádný zvláštní pocit – dodava- 
  tele už jste dlouho neviděli a věříte,  
  že je to tak správně a že stačí mít 
  sepsanou smlouvu o dílo a jasně  
  vymezené sankce

5) Koncoví uživatelé softwarového řešení  
 a manažeři zadavatele jsou do vývoje 
 zapojeni:

 a) na začátku projektu – při tvorbě speci- 
  fikace potřeb – a v průběhu vývoje ve 
  formě pravidelného dema dílčích  
  částí projektu

 b)  na konci projektu, kdy jim prezentu- 
  jeme hotové řešení

OTESTUJTE SI, 
ZDA PŘI VÝVOJI 
SOFTWARE 
NEVYHAZUJETE 
PENÍZE Z OKNA

Máte obavu, 
že vyhazujete peníze 
z okna? 

Napište nám na 
nopaskvilagile@morosystems.cz 

nebo

a objevte 3 zásadní kroky, 
díky kterým zlepšíte průběh 
vývoje vašeho softwarového 
řešení a maximalizujete výsledky.

stáhněte e-book zdarma

Vyhodnocení testu

Pokud jste u všech otázek vybrali A), gratulujeme – váš projekt má velkou 
šanci na úspěch! Pokud jste odpověděli alespoň jedenkrát B), riskujete, 
že při vývoji software vyhazujete peníze z okna.

Připravili jsme pro vás 5 otázek. 
Jejich zodpovězením snadno zjistíte, 
jestli při vývoji softwaru zbytečně 
neztrácíte čas, energii a peníze.

Sledujte 

www.morosystems.cz
www.nopaskvilagile.cz

https://bit.ly/zazehpodcastnpa
https://bit.ly/morozazeh
https://bit.ly/zazehpodcastnpa
https://www.linkedin.com/company/morosystems/
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