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Agilní metody a Scrum - Je to pro nás?

Kurz: Agilní metody a Scrum Proces I

Kurz: Agilní metody a Scrum Proces II

Úspěšná Retrospektiva

Slyšeli jste už toho hodně o Agilních
metodách a Scrumu a nevíte co to je a
jestli je to pro vás vhodné? Zkuste si
Scrum během jednoho dne. Během
praktického workshopu identifikujeme
důvody pro přechod na Agilní metody a
Scrum proces a případnou vhodnost
metodiky ve vašem prostředí.

Pochopte základní filosofii Agilních
metod a Scrum procesu. Vyzkoušejte si
jednotlivé Agilní praktiky, udělejte si
představu jak by Scrum proces měl
vypadat ve vašem prostředí. Co by
nasazení těchto přístupů znamenalo, co
by se muselo změnit, co by to naopak
přineslo, kde bychom mohli očekávat
zlepšení.

Pro ty co rozumí základní filosofii Agilních
metod a Scrum procesu. V jednotlivých
částech workshopu projdeme konkrétní
fáze Scrum procesu a agilního přístupu.
Workshop navazuje na Kurz: Agilní
metody a Scrum Proces I, a rozšiřuje
znalosti získané v tomto kurzu. Vhodné i
pro Scrum Mastery a Product Ownery.

Retrospektiva je jedním ze základních
praktik Agilních a Lean metod. Čím
efektivnější jste ve vedení retrospektivy,
tím úspěšnější jste v implementaci
Agilních a Lean přístupů. Praktický
workshop vás provede jednotlivými
stavebmími prvky retrospektivního
meetingu a umožní vyzkoušet konkrétní
praktiky a modelové situace.

1 den
M, SM, PM, PO, D, T

2 dny
D,T,M, PM, SM, PO

2 dny
D,T,M, PM, SM, PO

1 den
SM, M, ST

Lean principy a Kanban - Je to pro nás?

Kanban v SW týmu

Scrum Refresh

Produkt, Backlog a řízení priorit

Slyšeli jste už toho hodně o Lean
principech a Kanbanu a nevíte co to je a
jestli je to pro vás vhodné? Zkuste si
Kanban během jednoho dne. Během
praktického workshopu identifikujeme
důvody pro přechod na Lean principy a
Kanban a případnou vhodnost těchto
metod ve vašem prostředí.

Praktický workshop zaměřený na použití Používáte Scrum už delší dobu, funguje,
metody Kanban pro SW development
ale co kdyby to šlo lépe? Rozumíme
týmy.
opravdu filosofii Scrum procesu, a
využíváme vše co vám metodika dává k
dispozici? Zkuste Scrum Refresh a
dostanete novou dávku energie a
nápadů. Oživte Scrum proces.

Praktický workshop zaměřený na metody
řízení produktu, definování a prioritizace
product backlogu.

1 den
M, SM, PM, PO

1 den
D, T

1 den
PM, PO, M

Přehled metod řízení SW projektů

Extreme Programming - XP

1 den
D, T, SM, PO, M

Product Backlog, Sprint Backlog a
Metody Ohodnocování
Nevíte jaké máte v projektovém
Praktický workshop zaměřený na použití Ohodnocování v bodech je jedním z
managementu možnosti? Zkuste si
konkrétních Extreme Programming
nejtěžších praktik používaných v agilních
jednotlivé přístupy a rozhodněte se sami. praktik.
metodách. V praktickém workshopu se
Během praktického workshopu
naučíme jednotlivé způsoby
identifikujeme důvody pro změnu
ohodnocování a řízení priorit backlogu.
procesů a připravíme plán změny.

Product management v agilním světě

1 den
M, SM, PM, PO

Jak řídit produkt v agilním světě. Co
změnit v oblasti product managementu
aby tým byl efektivní. Jak řídit širší
product development. Komunikace,
zapojení.

1 den
D, T

1 den
D, T

1 den
PO, M, PM

Kanban vs. Scrum proces
Praktický workshop zaměřený na
vysvětlení základů metody Scrum a
Kanban a jejich porovnání.

Role Product Ownera
Pojďme se na Scrum podívat z pohledu
Product Ownera. Co je jeho
zodpovědnost a co naopak má přenechat
týmu. Vyzkoušejte si různé metody jak
řídit Product backlog a jak stanovovat
priority.

Agilní firma
Jak se změnila role managera v agilním
světě. Co je to self-organized tým a jak
funguje. Zodpovědnost jednotlivých rolí.
Metody motivace členů týmu. Rozvoj a
ohodnocování zaměstnanců.

1 den
D, T

1 den
PO, M

1 den
M, SM, PO

Agilní a Lean procesy
Praktický workshop zaměřený na
pochopení Agilního a Lean přístupu. Při
praktických hrách, řešení modelových
situací a case-studies si vyzkoušíte co
znamená být Lean a Agilní a jak tyto
přístupy využít.

Role Scrum Mastera
Pojďme se na Scrum podívat z pohledu
Scrum Mastera. Co je jeho role, jak
motivovat členy týmu, jak docílit toho
aby tým fungoval. V praktických hrách a
simulacích si vyzkoušíte nejčastější
modelové situace kterým jako Scrum
Master musíte čelit.

Advanced Agile
Chcete si vyskou některé pokročilé agilní
praktiky v praxi? Přemýšlíte jak by šli
některé praktiky či procesy zlepšit?
Tento praktický workshop vám umožní
se na celý váš proces podívat s
odstupem.

2 dny
PM, PO, SM, M

1 den
SM, M

1 den
SM, PM, PO, M

Audit procesu
Pojďme se společně podívat jak fungujete, co funguje dobře a kde je naopak prostor pro zlepšení.
1-3 dny

Agilní koučing
Zkoušíte agilní metody a nevíte co dál? Agilní koučing vám otevře nové obzozry, ukáže možnosti co dál.
dle dohody
SM, PO, M
Doporučené role pro které je kurz či workshop primárně určen:
M = Manager
SM = Scrum Master
D = Developer
A = Analytic
PM = Project manager
PO = Product Owner
T = Tester
Výše zmíněný seznam je jen ukázkou obvyklých kurzů a workshopů. Chybí vám nějaký kurz nebo byste preferovali kombinaci kurzů?
Kontaktujte mě zuzi [at] sochova.cz a určitě se domluvíme.

