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1. ÚVOD 

Smyslem hnutí DevOps je optimalizovat a zejména zrychlit dodávky software k 
zákazníkovi. Součástí DevOps je mimo jiné agilní softwarový vývoj, automatizace 
dodávek software a dobrá spolupráce mezi týmy softwarového vývoje a provozu. 
DevOps praktiky zahrnují určitý způsob spolupráce a chování IT pracovníků, jak 
uvnitř IT, tak mezi IT a jejich zákazníky. Hovoří se o tzv. DevOps kultuře. DevOps 
kultura je konkrétní typ firemní kultury. 
Špatné nastavení firemní kultury je velmi často příčinou selhání implementace 
DevOps, což bylo prokázáno v mnoha globálních průzkumech (ELLIOT, 2014). 
Proto je důležité, aby implementaci DevOps v IT týmu doprovázelo ověření, že 
aktuální stav firemní kultury je kompatibilní s DevOps.  Výsledky zkoumání 
firemní kultury v IT oddělení firmy XXX, a.s. jsou uvedeny v tomto dokumentu. V 
případě zjištěné nekompatibility doporučujeme konkrétní kroky jejichž cílem je 
dosažení potřebné míry kompatibility s DevOps kulturou. 

DevOps kultura 

Cíle měření  a účel zprávy 

Tato zpráva obsahuje expertní posouzení stavu firemní kultury v IT oddělení 

společnosti XXX, a.s..   

Tento dokument měří a vyhodnocuje stav vybraných prvků kultury jako jsou 

hodnoty a chování zaměstnanců v 5 oblastech – 

Spolupráce  

Komunikace  

Diverzita rganizace 

Pracovní zátěž.  

 ELLIOT, S. DevOps and the Cost of Downtime: Fortune 1000 Best Practice Metrics Quantified [online]. 
Zveřejněno: 2014 [cit. 21.10.2017], dostupné z https://kapost-files- 
prod.s3.amazonaws.com/published/54ef73ef2592468e25000438/idc-devops-and-the-cost-of- 
downtime-fortune-1000-best-practice-metrics-quantified.pdf 
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2. POUŽITÁ METODIKA 

Pro vyhodnocení úrovně zralosti firemní kultry společnosti XXX, a.s. byla 
použita metodika pro transformaci firemní kultury společnosti Zarea 
Consulting.  

Online dotazníkové šetření mezi členy IT oddělení 
Focus group se zástupci jednotlivých týmů
Polostrukturovaný rozhovor s vybranými jednotlivci

Použitý dotazník se skládá z 5 oblastí, na které se soustředí DevOps kultura a z celkem 39 
otázek. Dotazník je dostupný v online verzi a jeho kopie je součástí příloh tohoto dokumentu. 
Všechny položky dotazníku jsou založeny na 4 stupňové škále. Této škále jsou přiřazeny číselné 
hodnoty, ze kterých se dále počítá škála zralosti pro jednotlivých 5 oblastí kultury. 

Pro celkový základní přehled zralosti DevOps kultury byla použita škála 
zralosti 1 až 5 pro každou z pěti oblastí kultury: 
Spolupráce, Komunikace, Diverzita, Učící se organizace, Pracovní 
zátěž. 
Pro dosažení minimální míry kompatibility s DevOps kulturou je nutno 
dosáhnout v každé oblasti minimální hodnotu zralosti – 3. Cílová úroveň 
zralosti pro každou oblast může být v průběhu  transformace firemní 
kultury přizpůsobena aktuálním potřebám a prioritám společnosti. 
Požadovaná úroveň 3 může být tedy dosahována postupně a v oblastech, 
které mají nejnižší cost/benefit skór při implementaci. 
Škála 1-5 pro úrovně zralosti je v IT oblasti běžná pro měření úrovní kvality 
procesů, projektového řízení, governance a dalších. 
Je tedy známá a snadno srozumitelná pro řadu pracovníků v IT. Odlišný je 
způsob výpočtu úrovně v rámci škály, který byl přizpůsoben potřebám 
úvodních fází měření firemní kultury. 
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Standardy, které používáme jako výchozí, vycházejí z odborné literatury a 
dlouholetých zkušeností týmu Zarea Consulting. Tyto  standardy odpovídají 
stupni zralosti kultury DevOps  5. 

SPOLUPRÁCE 

Členové týmu mají jednotné porozumění smyslu aktivit a jsou schopni o těchto 
cílech průběžně komunikovat stejně jako o postupu práce a překážkách, které 
se vyskytují. Kladou zájmy celku nad zájem individuální. Jsou oceňovány 
příspěvky všech členů týmu. V týmu je kladen důraz na výsledek i na vztahy. 
Lidé si důvěřují.  Vztah s nařízeným je partnerský. Spolupráce s ostatními týmy 
funguje dobře. Chování, které narušuje důvěru a dobré vztahy je řešeno stejně 
jako nedostatečný výkon.  Potřeby týmu jsou zohledňovány v rozhodnutí TOP 
managementu. 

KOMUNIKACE 

Komunikace mezi členy týmu probíhá na denní bázi a je otevřená a 
respektující. Převládá ochota a schopnost řešit i méně příjemné záležitosti, 
předávat negativní i pozitivní zpětnou vazbu. Potřeby a názory jsou otevřeně 
vyjadřovány i směrem k nadřízeným. Nedorozumění jsou řešena, jakmile jsou 
rozpoznána. Lidé vědí, že o tom, co si myslí má smysl mluvit a že jejich názory 
jsou brány vážně. Převládá ochota vyslechnout si názor ostatních. 

DIVERZITA 

Nábor, povyšování a další personální rozhodnutí jsou založena na posouzení 
schopností a výsledků lidí.  Členové týmu přijímají mezi sebe i další kolegy, 
kteří nejsou stejní jako oni. Méně zastoupené skupiny lidí jsou podporovány 
managementem. 

3. OBLASTI DEVOPS KULTURY 
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Práce se znalostmi, know-how je systematická a lidé běžně pracují se 
znalostními bázemi.  Při příchodu nových členů týmu je jasné, kde je možné 
informace získávat. Členové týmu se nebojí experimentovat a chyba je řešena 
věcně bez hledání a trestání viníků. Nové nápady jsou vítány a oceňovány. 
Vedoucí pracovníci a seniorní členové týmu chápou, že rozvoj týmu je 
nedílnou součástí jejich práce a věnují čas juniornějším členům týmu.   

UČÍCÍ SE ORGANIZACE 

PRACOVNÍ ZÁTĚŽ 

Pracovní zátěž lidí v týmu odpovídá jejich schopnostem a je dlouhodobě 
udržitelná. Prostředí firmy umožňuje rozpoznat priority a zaměřovat se na 
úkoly, které nejvíce přispívají k dosahování strategických cílů. Přetíženost lidí 
neovlivňuje jejich pracovní výkon a připravenost ke spolupráci.  

Pozn. Nepřiměřená pracovní zátěž koreluje s výše uvedenými oblastmi a to především 
spoluprací, komunikací a prvky učící se organizace. DevOps vyžaduje dlouhodobou 
dobrou komunikaci a spolupráci týmu, který rychle a efektivně dodává kvalitní výstupy 
zákazníkům. Toho nelze dlouhodobě dosáhnout s přetíženými vystresovanými 
zaměstnanci a vysokou fluktuací. DevOps kultura znamená takovou firemní kulturu a 
prostředí pro zaměstnance, ve kterém se budou cítit dobře a budou mít vhodné 
podmínky k vyváženému pracovnímu i osobní životu. 
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4. SOUHRNNÉ VÝSLEDKY 

Celkový přehled  zralosti DevOps kultury ve společnosti XXX, a.s.  

Z přehledu vyplývá, že společnost XXX, a.s. splňuje požadavek kompatibility s 

DevOps kulturou pouze v jedné oblasti z 5, a touto oblastí je „Komunikace“. 

Prvky dalších čtyř oblastí „Spolupráce“, „Diverzita“, „Učící se organizace“ a 

„Pracovní zátěž“  jsou kandidáti na zařazení do dalších fází implementace DevOps 

kultury.  
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Obrázek 1: Úroveň zralosti DevOps kultury ve společnosti XXX, a.s. 
Norma je 3,00  
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V následující části uvádíme přehled současného stavu jednotlivých oblastí a jejich 

konkrétních prvků. Zaměřujeme se na oblasti k rozvoji i silné stránky, na kterých je 

možné dále stavět.  

Spolupráce 1, 67 

Z výsledků vyplývá, že v týmu není definována vazba jednotlivých dílčích úkolů 
týmu a jednotlivců na konkrétní cíle útvaru, společnosti jako takové a zejména 
zákazníka. 
Ukazuje se, že  v této oblasti došlo ke zhoršení zavedení nové struktury týmu v 
rámci agile.  
Některé týmy dokonce se zákazníkem nekomunikují přímo. 
Nejsou vyjasněné nejen cíle ale ani role některých členů týmu. 
Mění se zadavatelé, a tedy pohled na scope požadavků. 
Tato přechodná fáze trvá již několik měsíců, což vede k frustraci a nejistotě týkající 
se budoucí role. 
Pochybnosti vznikají například nad otázkami, zda bude budoucí role vyhovující, 
zda bude odpovídat zájmům a schopnostem jednotlivce. 
V souvislosti s těmito nejasnostmi roste i počet zpoždění a nespokojenost na straně 
zákazníků, což komplikuje spolupráci se zákazníkem a vede k mimo jiné k narůstání 
zátěže a požadavků na úroveň komunikace členů IT týmu. 
Vysoký počet změn v posledním roce vedlo u některých členů týmu k obranné 
reakci ve formě rezignace. 
V organizaci je patrná tzv. „Hero culture“. 
V týmu vývoje i v designu je několik jedinců, kteří fungují jako tzv. „heroes“. 
Tito lidé jsou velmi zkušení, ale jejich kapacita neumožňuje zvládnout současný 
objem činností. Stávají se „úzkým hrdlem“ pro řadu činností. 
Projekty a složité problémy „čekají“ na jejich kapacitu a znalosti.
Členové týmu zatím necítí odpovědnost za celou dodávku tedy jak design, kód i 
provoz. Naopak narůstající obavy z budoucnosti vedou spíše k odmítání 
odpovědnosti, což je v situaci nevyjasněných rolí nejbezpečnější cesta.
Ačkoli se odpovědi členů mají velký rozptyl, v týmu IT převládají kamarádské 
vztahy a lidé spolu stále rádi tráví čas v práci a dle možností i po práci. Vazba na lidi 
v týmu je patrná mezi členy nebližšího týmu. 
Ve spolupráci s ostatními týmy se často vyskytuje postoj „my vs oni“. Úroveň důvěry 
mezi členy týmu je ovlivňována nadřízenými. Tam, kde je nadřízený schopen 
zajišťovat dobrou komunikaci vně týmu, jsou vztahy lepší. 
Informace ze strany TOP managementu jsou pracovníky hodnoceny jako 
nedostatečné a málo konkrétní. Tento stav přispívá k narušení vzájemné důvěry. 
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Komunikace 3,3 

V rámci regionálních týmů je schopnost naslouchání na dobré úrovni. Zároveň 
však týmy spolupracují v rámci zemí, kde se projevuje jazyková i kulturní bariéra. 
Obtížněji se hledají řešení a řešení problému se prodlužuje. 
Týmy jsou schopny scházet se ad hoc dle potřeby v urgentních záležitostech se 
sejdou rychle. Komunikace potřeb vůči nadřízenému není podporována, 
vyžadována ani oceňována. 
Odpovědi týkající se ochoty sdělovat nadřízenému potřeby mají velký rozptyl, je 
tedy patrné, že velmi záleží na přístupu konkrétního manažera. 
Celkové skóre ale napovídá, že komunikace o potřebách jednotlivců je spíše 
výjimkou. Naopak běžným jevem je sdílení rozdílných názorů na pracovní 
záležitosti i s nadřízenými. 
Kritika je podávána věcně a konstruktivně. 
V týmech se projevuje snaha zachovávat dobré vztahy a nedorozumění či 
konflikty řešit co nejdříve je to možné. Komunikace s interním zákazníkem je 
otevřená a zpětná vazba probíhá průběžně. 
Názorům jednotlivce je věnována pozornost, je-li iniciativně projeven. 
Někdy to vede k situacím, kdy se až příliš řeší názory, které jsou hlasité a méně 
relevantní namísto řešení názorů méně hlasitých a zároveň ale  možná více 
relevantních. 

Diverzita 2,7 

Oblast “Diverzita” DevOps kultury je ve společnosti XXX, a.s. vyspělá a 
téměř na požadované úrovni zralosti. 
Týmy jsou diverzifikované a management podporuje zaměstnance z méně 
početných skupin. 
Stále hrají roli ty nejběžnější stereotypy a lidé nemají důvěru v to, že personální 
rozhodnutí jsou založena na kompetencích vzhledem k pozici. 
V organizaci jsou velmi důležité přátelské vztahy, které do takových rozhodnutí 
vstupují. 
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Učící se organizace 0,6 

Ve společnosti XXX, a.s. nejsou nastaveny procesy předávání znalostí, které se 
uplatňují při nástupu, odchodu zaměstnanců nebo při přechodu z pozice na 
pozici. 
Jednotlivé týmy střeží vlastní know-how a snaha o sjednocení procesů naráží na 
odpor prezentovaný jako individuální potřeby. 
Rozvoj dovedností není systematicky směřován. 
Objevují se prvky „Knowledge is  power culture“. 
Jednotlivcům i týmům se vyplácí držet informace u sebe. 
Společnost XXX, a.s. vykazuje známky tzv. „Blame culture“.
 V případě chyby je hledán konkrétní viník. 
Chyby jsou tedy vnímány jako problém a chybující jedinci označeni za tzv. „bad 
apples“, které je třeba trestat, případně se jich zbavovat. 
Tento přístup je v přímém rozporu s prostředím s DevOps kulturou. 
Strach z chyb se ve firmě XXX, a.s. projevuje i tendencí nepřiznat chybu, 
nepřijmout odpovědnost. 
V situaci, kdy nejsou vyjasněné role, je odmítání odpovědnosti snadné. 
Chybí chuť ale i motivace experimentovat. 
Zaměstnanci dělají jen to nejnutnější. 

Pracovní zátěž 1,67 

Současná situace způsobuje obtížnou orientaci mezi zadavateli a tudíž ztíženou 
situaci při prioritizaci. 
Týmy, kde se této role neujímá manažer trpí zvýšenou stresovou zátěží, které při 
dlouhodobém působení mohou vést až k vyhoření. 20 % respondentů se cítí 
přetíženo již nyní. 
Negativní vliv může být patrný i na zákazníky/zadavatele, kteří se nacházejí v 
situaci „kdo víc křičí, na toho se dostane“.

Pozn. Členové týmu jsou nuceni jednat o prioritách požadavků, které přichází na týmy 
přímo od jednotlivých zadavatelů. V týmech nastavených dle metodiky SCRUM má tuto 
úlohu „Product Owner“. Ten jedná se zadavateli a jeho úkolem je prioritizovat 
požadavky. V týmech, kde není taková role určená, tuto roli zastává manažer týmu. Ten 
komunikuje kapacitu týmu dále k zadavatelům, jedná s nimi o prioritách a měří a řídí 
kapacitu svého týmu. Pokud toto není správně zajištěno, manažer musí zavést 
prostředky měření kapacit týmu, prostředky a způsoby komunikování těchto kapacit 
zadavatelům. Manažer zajišťuje všechny potřebné aktivity organizace práce.  
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Silné stránky 

Možnost budovat na dosavadních zkušenostech s DevOps
Zdroje pro externí podporu 
“Ostrůvky pozitivní deviace” – někteří respondent mají výrazně pozitivní 
zkušenosti v oblastech, kde celková zralost neopodvídá požadavkům DevOps
Manažeři cítí potřebu lépe motivovat lidi ve svých týmech
Přátelské vztahy v nejužších týmech
Schopnost sdělit odlišný názor

Hlavní oblasti pro rozvoj 

Vyjasnění rolí v týmu 
Komunikace s top managementem 
Zlepšení  komunikačních a vyjednávacích dovedností vedoucích 
týmů (zaměření jejich role na zvládání prioritizace a podporu týmů) 
Systém a praxe hodnocení a odměňování dát  do  souladu s Devops 
“Knowledge is power culture" 

5. SHRNUTÍ SOUČASNÉ SITUACE 
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Priorita č. 1 

Transformace zkoumaného týmu na DevOps a tedy fungování formou tzv. 
cross-funkčního týmu nebyla dokončena, je tedy třeba dokončit implementaci 
cross-funkčního týmu, jasně definovat role a odpovědnosti.  
Cross-funkční týmy jsou základem agilního vývoje a DevOps a právě jejich 
správným nastavením dochází k významným zrychlením a zvýšením kvality 
celého cyklu vývoje. 
Toto je klíčový prvek dobré spolupráce a spokojenosti lidí. 
Je tedy vhodné, aby do definování svých rolí byli zapojeni v nejvyšší možné 
míře.
Za vhodnou formu považujeme individuální pohovory s nadřízených, v 
některých případech s HR. Vzhledem k situaci ve firmě XXX, a.s. 
nedoporučujeme skupinovou formu. 
Dlouhodobá udržitelnost: Design/revize a implementace mechanismů pro 
komunikaci cílů útvaru, společnosti a zákazníka dovnitř týmů.

Priorita č. 2 

Je nutné obnovit průchodnosti komunikace s vedením firmy.
 Vhodnou formou je v tomto případě pravidelný meeting zástupceTOP 
managementu se členy týmu 1x14 dní. 
Kde je příležitost sdílet zpětnou vazbu a vysvětlovat kroky vedení. 
Situace, kdy je narušena důvěra, vyžaduje vysokou míru osobní integrity a 
odvahy ze strany top managementu. 
Vhodná je příprava manažera na takové setkání a následné vyhodnocení 
ideálně s koučem. 
Dlouhodobá udržitelnost: 
 Klíčovým prvkem rozhovorů je identifikace možných quick wins tj.                            
 problémů lidí, které je možné okamžitě vyřešit. 
Postupnými kroky tak lze budovat ochotu otevřeně komunikovat a důvěru v to, 
že to má smysl. 
Tato forma komunikace může být po stabilizaci situace nahrazena 
elektronickou platformou pro přímou komunikaci v určeném čase např. 2 
hodiny týdně. 

6. DOPORUČENÍ 
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Priorita č. 3 

Klíčová je role manažera týmu, který má vliv na to, jak vnější okolnosti ovlivňují i 
pracovní prostředí členů týmu. 
Je nutné (tam, kde chybí) přidělit roli odpovědnou za vyjednávání o prioritách 
týmu a posílit tuto dovednost u lidí, kteří ji zastávají. 
Zde je možné zaměřit se na zlepšení komunikačních a vyjednávacích 
dovedností formou školení s převahou nácviku a zpětné vazby. 
Dále je u skupiny manažerů týmů nutné se zaměřit na schopnost zvládat tlak, 
otevřeně komunikovat s nadřízenými a podporovat týmy s cílem zvýšit 
engagement. 
Zde navrhujeme workshopy kombinující sebepoznání (ve formě diagnostiky a 
zpětné vazby) a dovednost motivovat ostatní. 
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Oblast „Učící se organizace“ dosáhla úrovně zralosti z 0,6 z 5. Což naznačuje, že 
implementace této části DevOps kultury společnost teprve čeká. Jde zde 
zejména o implementaci mechanismů pro sdílení a předávání znalostí jak uvnitř 
společnosti, tak i mimo ni. Takovými typickými mechanismy jsou znalostní báze 
zpřístupňující informace v rámci týmů, útvarů, celé organizace i dodavateli a 
partnery, tam kde je to relevantní. V rámci týmů jde o celou řadu dalších 
mechanismů předávání znalostí, například KANBAN tabule, tzv. war rooms, 
chatops software a další. Implementace těchto mechanismů by měla spadat do 
celkové koncepce řízení znalostí („Knowledge management“) společnosti, které 
je předpokladem pro fungující DevOps. Ve společnosti XXX, a.s. Doporučuje se, 
aby implementace těchto mechanismů proběhla nejpozději s implementací 
DevOps.  
V IT společnosti XXX, a.s. je třeba změna systému hodnocení a odměňování tak, 
aby pracovníci byli odměňováni především za výkon celého týmu.  Přehled o 
individuálních výkonech je třeba také monitorovat, ale takovým způsobem, aby 
nepodporoval soupeření v rámci týmu. Logickým předpokladem pro tento krok 
je vyjasnění a odsouhlasení rolí. Následně je možné revidovat cíle a do procesu 
performance managementu zavést týmové nastavování cílů. Zde naopak 
doporučujeme formu celodenního facilitovaného workshopu pro celý tým. 
Tyto dva kroky posílí ochotu a připravenost lidí přijímat odpovědnost za celou 
dodávku. 
Dále je vhodné všechny zaměstnance postupně seznamovat s výhodami a 
rozvojového nastavení mysli. Doporučujeme 1 denní workshopy primárně 
pro manažery ale dále pro všechny členy týmu, kde se naučí jak tento postoj 
uplatnit v běžné komunikaci a zpětné vazbě a přijímání  zpětné vazby.
K plnému dosažení optimální úrovně v oblasti diverzity doporučujme větší 
důraz na odborné kompetence vyžadované pracovní pozicí a menší důraz 
na osobní vazby.  Osobní vazby mohou pomoci v orientaci při rozhodování, 
protože nesou informaci o kvalitách jednotlivce jako je spolehlivost, dochvilnost 
a podobně. Tyto informace by měly být použity pouze jako okrajové či doplňující 
k informacím o odborných kompetencích. 
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Změna v této oblasti je dlouhodobá a je možná jednat díky příkladu top 
managementu v uplatňování best practice. 
Inspirací může být příklad firem, které povědomí o dopadech a příčinách nízké 
diverzity informují zaměstnance formou krátkých inspirativních setkání, kde jsou 
sdíleny výsledky výzkumů v této oblasti, lidé si mohou vyzkoušet, zda jsou zatíženi 
stereotypy pomocí testů apod.  
Členy týmu, kteří se cítí přetížení zapojit do programu work-life balance a 
naučit je pracovat se stresem. Doporučujeme, aby tento podpůrný program 
probíhal formou sady půldenních workshopů a byl dobrovolný. 



Do plánu změn byly na základě rozhovoru se zadavatelem zařazeny tyto dílčí 
příležitosti ke zlepšení a vyhodnocena jejich náročnost a priorita na škále 
Nízká/Střední/Vysoká. 
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7. AKČNÍ PLÁN 

Vyjasnění rolí [Spolupráce] 

Design a implementace mechanismů pro komunikaci cílů a 
nastavování cílů [Spolupráce] 

Prostředky: Rozhovory s členy týmů s manažery s cílem identifikovat potřeby a 
zájmy, popisy rolí, komunikace HR a top managementu, dokončení SCRUM cross 
funkčních týmů. 
Náročnost: střední 
Priorita: Vysoká 

Prostředky: revize performance managementu – se zaměřením na týmové cíle a 
omezení individuálních cílů, interní školení. 
Náročnost: vysoká 
Priorita: střední 

 Zprůchodnění komunikace s top managementem 
[Spolupráce] 

Prostředky: meetingy s top managementem, podpora kouče. 
Náročnost: nízká 
Priorita: vysoká 

Prostředky: Workshopy s manažery (vyjasnění jejich role a posílení dovedností 
komunikace a vyjednávání), koučování, zpětná vazba 
Náročnost: střední 
Priorita: střední 

Nastavení role managerů: prioritizace [Spolupráce] 
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Implementace knowledge managementu [Učící se organizace] 

Prostředky:probíhá mimo implementaci DevOps, zavedení procesu knowledge 
managementu, nastavení pozice knowledge managera. 
Náročnost: vysoká 
Priorita: nízká 

Zavedení procesu rozvoje juniorních pracovníků [Učící se organizace] 

Prostředky:  workshop manažerů, design mechanismů, zavedení 
Náročnost: střední 
Priorita: střední 

Prostředky: : sada workshopů stress managementu, sebepoznání – diagnostika, 
workshop na motivaci. 
Náročnost: nízká 
Priorita: nízká 

Podpora přetížených lidí [Pracovní zátěž] 

Systémová podpora týmové spolupráce [Spolupráce] 

Prostředky: : Revize odměňování v souladu se změnami v performance 
managementu, interní proces, komunikace do týmů, implementace 
Náročnost: vysoká 
Priorita: nízká 

Prostředky: Workshopy s manažery (rozvojové nastavení mysli, zpětná vazba a 
přijímání zpětné vazby, důraz za odpovědnost za rozvoj týmů), workshopy v rámci 
týmů i mezi tými, kde účastnící sdílí aktuální zpětnou vazbu mezi sebou a učí se, jak 
to dělat efektivněji. 
Náročnost: střední 
Priorita: střední 

 Nastavení role managerů: odstranění blame a hero culture 
[Učící se organizace] 



Vysoká priorita

Nízká priorita

Nízká náročnost Vysoká náročnost

Obrázek: Vyhodnocení náročnosti a priority zlepšení DevOps kultury 

Quick wins
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8. IMPLEMENTACE

Společnost XXX, a.s. se rozhodla implementovat pouze vybraná zlepšení a to
ve 3 etapách.  
V každé etapě budou realizovány dílčí aktivity přiřazenými vlastníky buď
samostatně, nebo formou projektu v závislosti na rozsahu aktivity. V rámci každé
aktivity a projektu bude definován rozsah implementace zlepšení, tedy útvary, kde
bude zlepšení implementováno.  

Etapa 1 Quick Wins 
- meeting s top managementem 
- rychlé zavedení vybraných požadavků 
- elektronická  platforma pro otázky a odpovědi  

Aktivita   

Etapa 2  
 - nastavení nových rolí 
 - performance management revize 
 - školení managementu prioritizace 
-  stress management školení 

Aktivita  

Etapa 3 
 - Blame Culture - školení  
-  knowledge management 

Zlepšení  


