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Agile Coaching, Trainings, Certifications 

 

Zuzana Šochová, reprezentantka nové generace žen v IT, byla zvolena do 

Board of Directors Scrum Alliance 
 

Zuzana Šochová byla jako jediná evropská zástupkyně zvolena novou členkou Board of 

Directors globální organizace Scrum Alliance. Scrum Allinace je společnost založená 

v USA a sdružuje celosvětově více než 500 000 certifikovaných IT profesionálů. Scrum 

Alliance propaguje moderní principy řízení a jejím primárním cílem je umožnit 

organizacím flexibilně reagovat na dynamiku dnešního globálního business světa. Její 

motto "Transform the World of Work” nejlépe vystihuje její hlavní misi. 

Agilní metody řízení dnes využívá většina velkých světových IT firem a získávají stále více pozornosti i 

mimo svět IT. “Agilní metody jsou v současném světě podmínkou úspěchu. Bez dobře fungujícího IT se 

dnes neobejde žádná organizace. Agilní přístup nám ve Škoda Auto pomáhá udržet se na špičce 

automobilového průmyslu,” potvrzuje tento trend CIO Škoda Auto Ralf Brunken a dodává „Jsme rádi, že 

na úspěšném zavedení Agilního managementu a leadershipu spolupracujeme právě se Zuzanou 

Šochovou, kterou považujeme za expertku na svém místě.” 

“Jako člověk, který strávil většinu času v ICT odvětví, musím říci, že úroveň, na jakou se za pár posledních 

let posunuly české IT firmy i díky Agilním metodám patří ke světové špičce,”  říká Šochová. 

Volba Zuzany Šochové do boardu takto významné organizace dokládá dramatický posun ve vnímání IT 

talentů ze Střední Evropy ve světě a také vzrůstající vliv žen v tomto tradičně mužském odvětví. 

Tuto změnu potvrzuje i Fred Williams, zakladatel Williams Technical: “V minulosti byli čeští vývojáři 

známí pouze svou nízkou cenou. Dnes se naopak prosazují primárně kvalitou, která je zde stejně 

vynikající jako v Silicon Valley a často dokonce ještě vyšší. Praha a Brno jsou dnes brány jako globální 

leadeři ve vývoji inovativních produktů pro celý svět.” Vlivný blog HackerRank dokonce řadí Českou 

republiku mezi 10 nejlepších zemí v úrovni softwarových engineerů na světě, zatímco USA je v žebříčku 

až na 28. místě. 

Zuzana “Zuzi” Šochová graduovala na ČVUT a britské Sheffield Hallam University, má více než 15 let 

praxe v řízení rozsáhlých ICT projektů. Pracuje jako Agilní kouč, kde pomáhá leaderům a jejich týmům 

úspěšně řídit firmy a projekty, a pomocí Agilních přístupů si udržet konkurenceschopnost. „Agile 

nemůžete dělat, Agilními se musíte stát.“ říká Šochová.  

Je jediným držitelem prestižní certifikace Certified Scrum Trainer v České republice. S nejmodernějšími 

metodami řízení projektů se seznámila v roce 2005 v USA a od té doby vede Agilní a Scrum transformace 

v těch nejvýznamnějších firmách u nás i v zahraničí. Jejími kurzy prošlo více než 5000 softwarových 

odborníků (z čehož zhruba polovina v ČR). O její aktivitě na mezinárodním poli svědčí i to, že více než 
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polovinu loňského roku strávila pracovně v zahraničí a také seznam konferencí po celém světě, na které 

byla pozvána mluvit. 

Její barevné účesy, nekonečná energie a hluboké odborné znalosti z ní udělaly nepřehlédnutelnou ikonu 

v IT světě. Současně může být příkladem pro všechny ženy, že i v dříve “mužských” oborech mají ženy 

své místo a prostor pro uplatnění. 

Reference: 
https://www.scrumalliance.org/ 

https://www.scrumalliance.org/community/profile/zsochova 

https://www.scrumalliance.org/about-us/press-room/press-releases/scrum-alliance%C2%AE-

announces-zuzana-sochova-as-new-bo 

https://blog.hackerrank.com/which-country-would-win-in-the-programming-olympics/ 

http://sochova.com 

 

Kontakt: 
Zuzana Šochová 
http://sochova.cz 
zuzana@sochova.cz 
tel: +420 602 373 307, +420 728 275 909 
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