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Pokud tento text čtete v tištěné podobě a nemáte klikací odkazy,

můžete si otevřít elektronickou verzi na cesko.digital/prirucka.

53



Obsah
Pročprůvodcečíst?3

Komunejvícpomůže?3

Čemusevtextuvěnujeme?4

Jevprůvodci,kroměorientacevITprojektech,iněcojiného?4

Cochcemeprůvodcemdokázat?5

Základníprincipynávrhumoderníhosoftwaru7

Designzaměřenýnauživatele7

Agilnívývojsoftwaru8

Vlastnictvíproduktu11

DevOps13

Modulárníarchitektura14

Modulárnízakázky15

Radyprorozpočtováníařízenítechnickýchprojektů17

Změňtesvůjpohlednarizika17

Nakupujteslužby,nesoftware19

Pozornapastkrabicovéhosoftwarunamíru22

Chtějtedůkazymístoslibů24

Investujtedovlastníchlidí26

Minimalizujtecenuzměn29

Měřtepokroknaiterace,nenamilníky30

Omeztecelkovévýdaje32

Omeztevelikostzakázek33

Plaťtezaekosystém,nezamonolity35

Rozšiřteokruhsvýchdodavatelů36

Podělteseosvůjsoftwaresostatními39

Bertesoftwarejakoprovoznívýdaj40

Ptejtesedodavatelenatechnickévěci42

Dodatek:Nacoseptát45

Poznámky49

52



51

projektů rychle nahoru, kolem hranice jednoho milionu

dolarů už se pohybuje kolem 70 %.

10. Společnost Standish Group ve svém CHAOS Reportu z roku

2014 na vzorku 25 tisíc softwarových projektů zjistila, že

čím je softwarový projekt dražší, tím menší má šanci uspět.

Omezením rozsahu jednotlivých zakázek rozdělíte projekt na

větší počet menších komponent, které mají jednotlivě větší

šanci uspět – a s nimi pak i projekt jako celek.

11. Aljašské ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí se

s hledáním vhodných dodavatelů potýkalo v roce 2017. O tom,

jak se jim nakonec podařilo přitáhnout malého místního

agilního dodavatele, si můžete přečíst v článku How Alaska is

using transparency to attract modern software vendors.

12. Úřad pracovních statistik nabízí přehled mezd softwarových

vývojářů podle státu, podle kterého je mezi nejdražším

státem (Washington) a nejlevnějším státem (Portoriko) rozdíl

150 %. I v rámci jednotlivých států se náklady mohou

zásadně lišit, například mezi městem a venkovem. Takže

trváním na práci dodavatele v místě zakázky můžete snadno

zdvojnásobit své náklady.

13. Podrobný návod na distribuovanou spolupráci viz 18F’s best

practices for making distributed teams work.
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Pročprůvodcečíst?
Rukuvrucesezrychlujícímvývojemspolečnostimusíjítivývoj

softwarovýchřešení.Jejichzaváděníjepronásbohuželčastojako

běhneznámýmlesem,vekterémjesnadnézabloudit.

Vědělijstenapříklad,žekvůlinedostatečnéznalostivedení

státníchsoftwarovýchprojektůjichkončíúspěšněasijen13%?1

Tojespoustahodinpráce,kterávyjdenaprázdno.Přílišmnoho

důvodůkfrustraciavyhoření.

PrůvodcesvětemřízenístátníchITprojektůsidávázacíl

zmapovattentolessoftwarovýchřešeníajejichuváděnídopraxe.

Zavedevásnabezpečnámísta,upozornínanebezpečí,ukáževšechny

cestyacestičky,abystepřesněvěděli,kamjítačemusevyhnout.

Komunejvícpomůže?

Průvodcenabízímezejménaexekutivcům,rozpočtovým

specialistům,zákonodárcůmadalšímlidem,kteřírozhodují

orozpočtechstátníchITprojektů.Napovíme,jakéotázkysiklást,

jakpoznatžádoucívýsledky.Naučítesezákladymoderníhovývoje

softwaru,abyvašeprojektyvmaximálnímožnémířekončily

úspěchem.

Průvodcepomůžekroměvýšezmíněnýchpozictakévšem,kdo

majízájemaktivněsepodíletnapřechoduúřadůkjejich

maximálnídigitalizaci.Nebouživatelůmaúředníkům,kteří

chtějíjennahlédnoutmezistromydigitálníholesaalépeho

poznat,abysevněmdokázalisnázeorientovat.

ministerstvaobranyIsYourDevelopmentEnvironment

HoldingYouBack?ADIBGuidfortheAcquisitionCommunity.

5.VizpřípadovéstudieCaseStudyofCMSManagementofthe

FederalMarketplace(americkéministerstvozdravotnictví)

aTheSpectacularFallandFixofHealthCare.gov(Harvard

BusinessSchool).

6.Jakopříkladpoptávkovéhodokumentunabízímetutopoptávku

americkéhodaňovéhosoudu,kterávsekciDeliverablesand

PerformanceStandardsobsahujeiplánposuzováníkvality.

7.Dalšíinformaceorozdílnémpřístupuagilníhovývoje

kprovozuaúdržběsystémůnajdetenapříkladvčlánku

Softwaremaintenanceisananti-patternnablogu18F.

8.Scrumjejednazkonkrétníchverzíagilníhovývoje.Přebírá

jehozákladnícharakteristiky(iterativnívývoj

apragmatickýpřístupkprocesům)apřidáváknimněkolik

jasnědefinovanýchdefinic,procesůarolí,znichžjednouje

právězmíněnýscrummaster–člověk,kterýmástručněřečeno

zaúkolodstraňovatprocesnípřekážkybránícítýmu

vefektivnípráci.(pozn.překl.)

9.SpolečnostStandishGroupvesvémCHAOSReportuzroku

2014navzorku25tisícsoftwarovýchprojektůzjistila,že

softwaredražšínež10milionůdolarůuspějepouzevosmi

procentechpřípadů.Sklesajícíminákladyjdeúspěšnost
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Čemu se v textu věnujeme?

Především zakázkovému vývoji softwarových systémů. Je ale

důležité si uvědomit, že prvky šité na míru často obsahuje i běžný

komerční krabicový systém nebo software poskytovaný jako služba.

Jakmile si necháte v krabicovém softwaru něco upravit na míru,

většina této příručky se vztahuje i na něj – viz sekce Pozor na

past krabicového softwaru na míru.

Je v průvodci, kromě orientace v IT

projektech, i něco jiného?

Samozřejmě! Kromě orientace v projektech vám dá nástroje pro

řešení souvisejících problémů.

◆ Souběžný provoz, údržba a modernizace starších IT systémů

◆ Závislost na dodavateli plynoucí ze starších smluvních

závazků

◆ Bariéry v komunikaci a sdílení informací uvnitř organizací,

strach z rizika

◆ Dlouhé rozpočtovací cykly neodpovídající moderním metodám

vývoje softwaru

◆ Bezpečnostní rizika

◆ Hledání vhodných dodavatelů

49

Poznámky
1. Statistika mluví o projektech v hodnotě nejméně 6 milionů

dolarů, v Evropě a Spojených státech, které skončily úspěšně

v termínu a stanoveném rozpočtu. Standish Group: Haze.

2. Z 90 miliard dolarů, které byly ve federálním rozpočtu v roce

2019 vyhrazeny na IT výdaje, je 80 % vyhrazeno na údržbu

staršího softwaru (Agencies Need to Develop Modernization

Plans for Critical Legacy Systems, GAO, červen 2019).

V odkazovaném textu se píše, že nevhodně udržovaný starší

software vede k bezpečnostním problémům, neplnění úkolů,

personálním potížím a růstu nákladů.

3. User story má obvykle formu „jako [role uživatele] potřebuji

[funkce], abych [důvod]“. Například: „Jako sociální pracovník

potřebuji mít poznámky k danému případu uložené na

telefonu, abych se k nim dostal i v oblastech bez mobilního

signálu.“ Veškerá technická práce pak má za úkol pokrýt

nějakou user story.

4. Podle výzkumu serveru Stack Overflow z roku 2018

provedeného mezi 57 075 vývojáři používá agilní metody 85

% profesionálních softwarových vývojářů. Podobně studie

společnosti HP z roku 2015 zjistila, že „drtivá většina

oslovených organizací dnes primárně používá agilní metody

vývoje“. Popisovaný proces tedy není nijak výjimečný.Další

informace o DevOps například v článku amerického
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Cochcemeprůvodcemdokázat?

Chcemezabránittomu,abybyladigitalizacestátnísprávy,

inovacezastaralýchsoftwarovýchřešeníaprácenatakových

projektechstrašákem.Nechceme,abyselidépracujícínatakových

úkolechcítilifrustrovaníaztrácelielán.Nechceme,abyste

bloudilivlese.

Chcemepomociktomu,abysedigitalizacestátnísprávystala

radostíznacházenínových,lepších,aještělepšíchřešení.Aby

bylozaváděníITsystémůjakoprocházkalesem,zekterése

vrátíteodpočatínebopříjemněunaveníasplnýmkošem.

Veřejnásprávamusíbýtdobrýmsprávcemveřejnýchpeněz.To

znamenánacházetazavádětdobřepoužitelné,přiměřenědrahé

adlouhodoběudržitelnédigitálnínástroje.Apřesnětakovési

kladezacílnacházetnásledujícítext.

Máteotázky,nakterévámprůvodceneodpověděl?Chcete

konzultacisodborníkem?Příkladyzpraxe?Navštivte

www.urednik.digital.

Budeprojektobsahovatautomatickétesty?Integračnítesty?

Automatickénasazení?Bezpečnostnítesty?

Špatnáodpověď:„Pracujemenatom.“

Správnáodpověď:„Ano,odzačátku.“

Kolikbudoustátzměnyprojektu?

Špatnáodpověď:Jakákolivzmínkaoobjednávkáchzměn(change

request,CR).

Správnáodpověď:„Systémsebudetakčionakneustáleměnitna

základěnovýchpožadavkůodkoncovýchuživatelů,nových

technologií,novýchzákonů.Protonásplatítepodlečasu

anákladů,aprotodělámeagilnívývoj,abyvászměnynestály

zbytečnépenízenavíc.“

Jakzjistíte,jestliprojektpokračujedobřeajestlidodavatelé

pracují,jakmají?

Špatnáodpověď:„Najalijsmesiexternídozor,expertana

nezávislouverifikaciavalidaci(IV&V),kterýnámposíláměsíční

reporty.“

Správnáodpověď:„Dodavatelénámmusípravidelněpředvádět

fungujícísoftware,kterýodrážínašepriority,splňujenaše

technickéstandardyasplňujepožadavkykoncovýchuživatelů.

Pokudnedocházíkplněnístandardůnebododavatelběhemšesti

měsícůnezačneplnitpožadavkyuživatelů,rozloučímesesním.“

Komusoftwarepatří?

Špatnáodpověď:„Dodavateli.“

Správnáodpověď:„Státu“,případně„jdeoveřejnédílo“.

48
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a reagování na nečekané technické potíže. A kromě toho nám

umožňuje snadno vyměnit nefunkční dodavatele, aniž by to

ohrozilo úspěch projektu.“

Jakou hodnotu získají uživatelé během prvního půl roku?

Špatná odpověď: „Žádnou, za šest měsíců se nedá nic stihnout.

Systém nasadíme, až bude hotový.“

Správná odpověď: Konkrétní příklady funkcionality.

Kdo bude vlastníkem produktu?

Špatná odpověď: „Co je vlastník produktu?“

Správná odpověď: Jméno konkrétního člověka – anebo že pro tuto

roli školí některého z interních zaměstnanců.

Jakou používáte metodiku vývoje?

Špatná odpověď: „Vodopád“ anebo jakákoliv odpověď, ze které plyne

nepochopení otázky.

Správná odpověď: „Agilní vývoj“, „extrémní programování“ nebo

„Scrum“.

Kdo z týmu, který zakázku připravuje, má zkušenosti s vývojem

softwaru?

Špatná odpověď: „Nikdo.“

Správná odpověď: Jméno konkrétního člověka.

Jak často se bude systém nasazovat do produkce?

Špatná odpověď: „Až bude hotový.“

Správná odpověď: „Na konci každého sprintu.“
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Základníprincipynávrhu
moderníhosoftwaru
Technologicképrojektymajívětšíšanciuspět,pokud

„netechnické“profesedohlížejícínajejichprůběharozpočet

rozumíšestizákladnímprincipůmmoderníhovývojesoftwaru,

kterýmijsou:designzaměřenýnauživatele,agilnívývoj

softwaru,DevOps,modulárníarchitektura,modulárnízakázky

avlastnictvíproduktu.Jdeoobecnéprincipy,jejichžpochopení

nevyžadujetechnickévzdělání.Alejakmilejejednouovládnete,

dostaneteseskrzvatuatechnickýžargonnajádroúspěšného

řízenísoftwarovýchprojektů.

Designzaměřenýnauživatele

Veškerývývojsoftwarubyseměltočitkolempotřebskutečných

koncovýchuživatelů,konkrétníchlidí,kteříbudousystém

používat.Těmitokoncovýmiuživatelimohoubýtnapříklad

žadateléodávky,pracovnícicallcenter,sociálnípracovnícinebo

kdokolivjinýzveřejnésprávyabezpočtudalšíchspolečenských

skupin.

Návrhsoftwaruprouživateleasuživatelisnižujerizika

projektu,protožezvyšuješance,ževýslednýsoftwarebudeřešit

skutečnéproblémy–nikolivto,cozaproblémypovažujeomezená

skupinaúčastníkůprojektu.Kidentifikacioněchskutečných

úkoly,čímžefektivněvzatodojdekzánikusmlouvy.Kdyžznova

zveřejnímepoptávkovýdokument,novéhododavatelebychom

mohlimítdošestitýdnů.Zátěžnašichzaměstnancůbude

minimální,zpožděníprojektupouzeoněchšesttýdnů.“

Budepoptávkovýdokumentobsahovatpodrobnouspecifikacifunkcí

systému?

Špatnáodpověď:„Strávilijsmeposlednírokanalýzou

podnikatelskýchpožadavkůamámedopoptávkovédokumentace

nachystanéstovkypožadavků,abychommělijistotu,žedostaneme,

copotřebujeme.“

Správnáodpověď:„Soustředímesespíšnacíle,kterýchchceme

pomocísystémudosáhnout.Místopodrobnéspecifikacepožadavků

mámezákladnívárkuuserstoriesvbacklogu,podlekteréhose

můžetýmpustitdopráce.“

Jakdlouhýbudepoptávkovýdokument?

Špatnáodpověď:„Dalijsmedohromadyněkoliksetstran

požadavkůplusdalších50stranstandardníchsmluvních

podmínek.“

Správnáodpověď:„Mámenecelých20stránekarádibychomse

rozsahověvešlidopodlimitnízakázky,abychomsnázarychleji

našlivhodnéhododavatele.“

Předpokládátepevnoucenuzacelouzakázku,neboprůběžné

propláceníčasuanákladů?

Špatnáodpověď:„Pevnoucenu,jinaksenákladynedajíuhlídat.“

Správnáodpověď:„Průběžnéplaceníčasuanákladů,protoženám

dávánejvětšíflexibilitupřiřešeníuživatelskýchpotřeb

46
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problémů existuje řada různých postupů, například rozhovory

s uživateli nebo testování použitelnosti.

V projektu zaměřeném na uživatele slouží veškerá práce

k naplnění potřeb koncových uživatelů. Práce se hledá

a prioritizuje v těsné a pravidelné spolupráci s koncovými

uživateli a přihlíží k technickým omezením, kterým ovšem

bezvýhradně nepodléhá. (Jinými slovy, cílem práce je získat

nějakou novou hodnotu pro uživatele. Během tohoto procesu je

nutné respektovat možnosti zvolených technologií, například

programovacích jazyků nebo serverového softwaru, ale zdánlivá

technická omezení by nikdy neměla vést k tomu, že se nějaká práce

vynechá.) Technický tým i koncoví uživatelé během práce

pravidelně kontrolují výstupy a systém se nepovažuje za hotový,

dokud koncoví uživatelé neodsouhlasí, že splňuje všechny jejich

potřeby.

Design zaměřený na uživatele stručně řečeno říká, že je

potřeba řešit problémy konkrétních relevantních uživatelů,

nikoliv problémy šéfů jejich šéfů.

Agilní vývoj softwaru

Ve veřejné správě odjakživa převládá praxe podrobného plánování

velkých softwarových projektů nadlouho dopředu. Nejen vývojáři

softwaru ovšem už před léty došli k tomu, že tyto plány nikdy

neodpovídají realitě a vždy vyžadují řadu drahých úprav. Takže je

načase, aby i zadavatelé přestali vyžadovat podrobné dlouhodobé

plánování a začali softwarové projekty rozpočtovat jinak.

45

Dodatek: Na co se ptát
Při posuzování rozpočtu na nový zakázkový software není

praktické procházet celý předchozí text a hledat v něm vhodné

otázky. Zde vám nabízíme několik základních, otevřených otázek,

kterými si můžete ověřit, jestli váš projekt směřuje k úspěchu.

Jaké jsou cíle projektu? Jaké výsledky jsou prioritní?

Špatná odpověď: Cokoliv technického.

Správné odpověď: Aspoň jedna konkrétní uživatelská potřeba.

Jaké uživatelské potřeby projekt naplňuje?

Špatná odpověď: Cokoliv mimo jasné uživatelské potřeby získané

přímo od uživatelů.

Správná odpověď: Úřad pomocí rozhovorů s koncovými uživateli

analyzoval jejich konkrétní potřeby a dokáže několik z nich jasně

popsat.

Pokud vybraný dodavatel nesplní představy, jak obtížné bude

smlouvu ukončit? Jak dlouho bude trvat jeho nahrazení jiným

dodavatelem? Kolik to asi bude stát?

Špatná odpověď: „Smlouvu bychom vypovídali neradi. Najít nového

dodavatele by trvalo měsíce nebo roky a vyžadovalo by to velké

úsilí našich zaměstnanců, takže by to projekt zdrželo o řadu

měsíců. Pokud se rozhodneme vyměnit dodavatele, znamenalo by to

do velké míry začít úplně znova.“

Správná odpověď: „Jsme domluveni na účtování podle času

a nákladů, takže stačí dotyčnému dodavateli přestat zadávat další
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Metoděplánováníceléhoprojektupředemseříkávodopád.

Kdybystetímtostylemplánovalidejmetomuměsíčnírodinný

výletpoEvropě,pečlivěbystepředemnaplánovalikaždýdenod

podrobnéhoitinerářecestypřeszamluveníhoteluažpo

předplacenívšechjídelnebozakoupenílístkůnarůznéatrakce.

Cožbyvůbecnefungovalo,protožebystenevyhnutelněnarazilina

změny,nečekanémožnostiapodobně.Racionálněuvažujícíčlověk

nebudechtítrozhodnoutvšechnopředemnazačátkucesty,protože

ještěneví,cohocestoučeká.Většinalidíbysinaplánovala

hruboutrasuaklíčovézastávky–apodrobnostibydoplniliažpo

cestě.

Podobný,takzvanýagilnípřístuplzezvolitvevývoji

amodernizacisoftwarovýchsystémů.Agilněvedenéprojekty

nespoléhajínalétadrahéhoplánováníasbíránípožadavků,po

kterémbyteprvedošlonasamotnývývojsoftwaru.Agilníprojekty

seplánujípouzevhrubýchobrysechakladoudůraznaco

nejrychlejšístartreálnýchprací,kterépakpostupněsměřují

kdobřepopsanémucelkovémucíliprojektu.Najehonaplnění

obvyklepracujemalý,samostatnýamotivovanýtým(obvykle

5–9lidívčetněvývojářů,produktovýchmanažerů,UXexpertů,

copywriterůnebobezpečnostníchexpertů),kterýsesoustředína

potřebykoncovýchuživatelůavopakovanýchdvoutýdenních

cyklechdodávákonkrétní,fungujícísoftware.

Prvnídenkaždéhocyklusitýmnaplánujeprácina

následujících14dní.(Cyklusmůžebýtkratší,napříkladtýdenní,

idelší,napříkladažměsíční.Dvatýdnyjsounejčastější.)Každý

úkol,nakterémbudepracovat,mápodobutakzvané„userstory“

neboliuživatelskéhopříběhu,cožjekonkrétníuživatelská

44
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potřeba identifikovaná během práce s uživateli.3 Seznamu všech

user stories se říká backlog.

Na vybraných user stories tým 14 dní pracuje a na závěr cyklu

zkontroluje výsledky, otestuje je na uživatelích a nabere si další

user stories z backlogu na příští cyklus, načež se vše opakuje.

Cyklům se obvykle říká sprinty.

Software dodaný v úvodních sprintech obvykle nestojí za

mnoho a často je dokonce později úplně nahrazen jiným, ale

důležité je, že pomalu a systematicky formuje technický přístup

celého projektu a pomáhá jej smysluplně integrovat mezi

stávající systémy úřadu.

Každý sprint bez výjimky končí dodáním fungujícího softwaru

– plně otestovaného, plně dokumentovaného, připraveného

k použití. Dochází tedy k průběžnému dodávání hodnoty až do

okamžiku, kdy je systém připraven k širšímu nasazení. Tým pak

pracuje dál, dokud se nevyčerpají všechny cíle nebo peníze, podle

toho, co přijde první.4

Dodavatel je placen za čas svých zaměstnanců, nikoliv za

softwarový systém. Veškeré výstupy – software, dokumentace,

výzkum, grafické návrhy, zkrátka všechno – patří státu a jsou

odevzdány na konci každého sprintu. Technologie se mění,

politika se mění, předpisy se mění, zákony se mění, priority se

mění. Žádný projekt naplánovaný pečlivě do detailu předem se

s těmito změnami nebude schopen vyrovnat a je velká šance, že

vůbec nedojde do konce – anebo jen za cenu výrazných vícenákladů,

průtahů a drahých požadavků na změny.

Díky spojení agilního vývoje s designem zaměřeným na

uživatele může vývojářský tým neustále iterovat směrem ke

43

◆ Úřad si prostudoval tento text.

◆ Úřad prošel testem rádobyagilního vývoje.

KLÍČOVÉ OTÁZKY

◆ Co přesně chce úřad koupit? Proč? Kdo z toho bude mít užitek?

◆ Které části systému budou psané na míru? Které budou řešené

běžným, nepřizpůsobeným krabicovým softwarem? Kolik budou

stát aktualizace tohoto softwaru? Co se stane, když dodavatel

nějaké komerční komponenty, například databázového systému,

skončí s podnikáním?

◆ Kdo jsou koncoví uživatelé vašeho systému? Mluvili jste

s nimi? Co chtějí?

◆ Jste připraveni reagovat na změny?

◆ Kolik bude stát přechod na nový systém?

◆ Co děláte pro to, abyste se v budoucnosti vyhnuli nákladným

požadavkům na změny?
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skutečnýmpotřebámuživatelů,atozpůsobem,nakterýbypři

plánovánípředemnikdynepřišel.

Vroce2019vydaloamerickéministerstvoobranystudii

SoftwareAcquisitionandPractices(SWAP),kteráobsahuje

istručnýnávod,jakodhalitrádobyagile.Najdetevněmpraktický

souhrnpravidelagilníhovývojeasaduotázek,kterýmisi

inetechnickýlídrtýmumůžeověřit,žeskutečněděláagile

anikolivparodiinaněj.

Vlastnictvíproduktu

Pokudchceveřejnásprávazískatzpětkontrolunadsvými

projekty,musísesoustředitnavýsledky,nikolivnavýstupy.To

znamená,žemusíupustitodněkterýchtradičníchmanažerských

praktikaorientovatsepředevšímnaprodukt.

Slovo„produkt“můžeznítvkontextuveřejnésprávycize,ale

jdeodůležitousoučástterminologietechnologickéhosvěta.

„Produkt“jezkrátkacokoliv,covzniká:webovástránka,mobilní

aplikace,intranetováaplikace,atd.Aačkolivtoslovodávávětší

smyslvkontextuběžnéhobyznysu,praktickyceléproduktové

uvažovánísedábezvadněuplatnitiveveřejnésprávě.

Productownernebolivlastníkproduktujeklíčovouosobou

každéhosoftwarovéhoprojektuamusíjítostátníhozaměstnance.

Vlastníkproduktuspolupracujesevšemizainteresovanými

stranaminasměřováníproduktu,sdůrazemnato,abyznějmohli

conejrychlejitěžitkoncovíuživatelé.Vlastníkproduktuje

součástíagilníhoprocesuvývoje,vekterémprůběžnědefinuje

aprioritizujepráciproduktovéhotýmu,pomocíjasných

42

KLÍČOVÉOTÁZKY

◆Budouvyžádanéprostředkyutracenyběhemjednoho

rozpočtovacíhoobdobí?

◆Pokudzadavatelžádá100milionůkorun,kolikhodnotylze

koncovýmuživatelůmdodatzapětmilionů,dalších5milionů,

atakdále?

◆Pokudjeprojektfinancovanýkorunami,jeagenturaochotná

vzítvúvahuprovoznímodelfinancování?

Ptejtesedodavatelenatechnickévěci

Kdyžúřadpoptávározpočetnazakázkovývývojsoftwaru,často

docházíktomu,žespoluotechnickýchvěcechmluvídvěskupiny

netechnickýchlidí.Vtakovésituacipochopitelnějenzřídka

padnouklíčovéotázkyjakonapříkladty,kteréjsouuvedené

vtomtotextu.Všechnypodobnétechnickéotázkyalepadnoutmusí

–amusínaněpadnoutisprávnéodpovědi.

Přidělenípeněznaprojekt,kterýjepředemodsouzen

knezdaru,nikomuneprospěje.Apokudzadavatelpřesněneví,co

chce,velmipravděpodobnětotakénedostane.

KONTROLNÍSEZNAM

◆ÚřadpostupujepodlenávoduDigitalServicesPlaybook.

◆Pokudmábýtvýstupemprojektuweb,úřaddodavateleodkáže

naoficiálníwebovýdesignsystémSpojenýchstátů.

◆ÚřadpostupujepodleDesetipřikázánísoftwaru.
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výkonnostních metrik měří pokroky projektu a komunikuje se

všemi zúčastněnými stranami.

Vlastník produktu nepotřebuje špičkové znalosti technologií.

Měl by ale znát uživatele systému, jeho doménu (například systém

zdravotního pojištění nebo fungování registru vozidel) a různé

mantinely, ve kterých se systém musí pohybovat.

Silný vlastník produktu se stará o to, aby měl projekt jasnou

vizi a strategii, aby měly projektové týmy prostor pro vlastní

rozvoj a aby stavěly nebo nakupovaly to, co bude skutečně

postupně přinášet hodnotu koncovým uživatelům. Nemilosrdně

prioritizuje tak, aby produkt splňoval potřeby uživatelů

a největší pozornost dostávaly potřeby, které jsou v dané chvíli

nejdůležitější. Vlastník produktu potřebuje od svého úřadu

dostatečný mandát, aby mohl zastupovat účastníky projektu

a dělat operativní rozhodnutí bez komplikovaných rozhodovacích

hierarchií.

Tato představa se liší od běžného projektového řízení státních

projektů. Agilní vlastník produktu nemá Ganttův diagram ani

podrobnou pětiletku. Naopak má ale jasnou představu, čím pomůže

koncovým uživatelům a jak toho dosáhne. Jeho nejdůležitějším

úkolem je pečlivě sledovat celý vývojářský tým a hlídat, aby se

pohyboval na ideální hranici mezi potřebami státu a potřebami

koncových uživatelů systému.

Vlastník produktu se může učit za pochodu, ale je lepší ho

proškolit předem. Agilní vývoj nebo některé jeho konkrétní

varianty (například Scrum) vyučuje řada kurzů, některé přímo

určené pro vlastníky produktů. Škála je široká od videí na YouTube

až po osobně vedené vícedenní kurzy s certifikací. Čím

41

Obecně řečeno vás agilní tým 5–9 vývojářů bude stát

12–20 milionů Kč ročně v závislosti na tom, odkud přesně je.

Financování se dá postupně navýšit během několika rozpočtových

cyklů podle toho, jak se vám bude dařit úspěšně snižovat rizika,

kontrolovat výdaje a dodávat iterativně hodnotu koncovým

uživatelům.

Ve výsledku tím můžete získat předvídatelný zdroj financování

softwarových projektů a nahradit jím nepředvídatelné kapitálové

výdaje. A váš zřizovatel na oplátku získá předvídatelné roční

náklady na všechny vaše softwarové projekty.

KONTROLNÍ SEZNAM

◆ Zadavatel si uvědomuje, že software je nutné zlepšovat

průběžně po celou dobu jeho existence, protože „údržba“ se

kvalitativně nijak neliší od vývoje.

◆ Zadavatel poptává agilní vývojářské služby.

◆ Zeptali jste se zadavatele, jestli by nechtěl finance na projekt

dostávat průběžně v rámci provozního rozpočtu, namísto jedné

velké sumy.

◆ Tento režim financování byl konzultován se všemi potřebnými

nadřízenými organizacemi.

◆ Pokud je projekt vysoce rizikový, dostane v prvním roce pouze

jednotky milionů korun a financování se bude navyšovat až

podle hodnoty dodané uživatelům.
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důležitějšíprojekt,tímformálnějšíadůslednějšíbymělobýt

vzdělánívlastníkaproduktu.

DevOps

Historickýmvývojemdošloktomu,žeoprovozhotového

softwarusečastostarájinýtýmnežten,kterýjejvytvořil.

Dodavatelnapříkladstrávíněkolikletvývojemsoftwaru

anásledněhopředástátnímuITtýmu(anebojinémudodavateli),

kterémuobčaszabereměsícepráce,nežsystémbezchybněrozběhne

nasvýchserverech.Celýprocesobvykledoprovázínemalámíra

frustraceavzájemnéhoobviňování,výsledkemčehožmůžebýt

iselháníceléhoprojektu.Veřejnásprávaprotočastotrvánatom,

žedodavatelsoftwarumusísystémiprovozovat,navlastní

infrastruktuřeaneomezenědlouho.Tímsevýrazněomezuje

soutěžmezidodavateli(většinaznichsehostingemsoftwaru

nezabývá)adocházíkzávislostinajednomdodavateli(vendor

lock-in),zekterépakobvykleplynouvysoképrovoznínáklady.

Spoléhánímnatentozastaralýrežimprovozuzískátezavětší

penízemenšíhodnotu,nežjakoubystedostali,kdybystezvolili

modernínástrojeběžněpoužívanévsoukromémsektoru.

ŘešenímjeDevOps,tedyspoluprácetýmůzodpovědnýchza

vývoj(development)aprovozsoftwaru(operations).Cílemje

automatizovatpráci,kterájepotřebaktestovánísoftwaruajeho

nasazenínaprodukčníserver,kdezněhomajíužitekuživatelé.

Vývojářiužpaknemohouprostěpředatdokončenoupráci

provoznímutýmustím,že„jimtofunguje“.Součástíjejichpráce

jenapsatautomaticképrocesyprosprávnénasazenísoftwaruna

40

KLÍČOVÉOTÁZKY

◆Nebudevámněkdo–napříkladosobazodpovědnázabezpečnost

projektu–dělatproblémykvůlizveřejňováníkódupodopen-

sourcelicencí?

◆Víteonějakýchjinýchstátníchúřadechneboorganizacích,

kterébyzvašehosoftwarumohlyprofitovat?Můžetesnimi

zadáníavývojprojektukonzultovat?

Bertesoftwarejakoprovoznívýdaj

Zakázkovýsoftware,narozdílodmostůnebojinýchkapitálových

infrastrukturníchprojektů,nenínikdy„hotový“,takžejepotřeba

počítatsjehoprůběžnýmiúpravami.Jentakmůžetenaplnit

dnešnípotřebyuživatelů,nikolivtyvčerejší.

Umalýchsystémůtoznamenápřidatkvašemuvývojářskému

týmuřekněmedojednohoúvazkunavíc.Uvelkých,klíčových

systémůtomůžeznamenatcelýdodatečnýtým,kterýsebude

staratoúdržbuarozvoj.

Naúdržbusoftwarusezhlediskarozpočtuobvyklehledíúplně

jinaknežnasamotnývývoj,cožjechyba.Udržovatsoftware

znamenájednodušepokračovatvjehoúpraváchpodlepotřeb

uživatelů,kteréseměnípodlezákonů,regulací,politik,

doporučenýchpraxínebonovýchtechnologií.Jsouktomupotřeba

tytéždovednosti,metodyaúkoly,jakébylypotřebaběhemvývoje.

Takžepokudvámněkdonavrhujepřevéstprojektdonějaké

speciálnífázeprovozuaúdržby(operationsandmaintenance,

O&M),mělobysevámvhlavěrozsvítitčervenésvětlo.
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produkční server. Nesou zodpovědnost – jak praktickou, tak

smluvní – za to, že jejich kód poběží na serveru správně.5

Je dost pravděpodobné, že tímto způsobem vznikla většina

softwaru, který denně používáte na svém telefonu a počítači.

DevOps automatizuje testování kvality, testování bezpečnosti,

integraci práce od více vývojářů i nasazování softwaru na server.

Pokud je součástí tohoto procesu i testování bezpečnosti, přidává

se do zkratky občas i bezpečnost, security, a mluví se tedy

o DevSecOps.

Modulární architektura

Velké a složité softwarové projekty mají tendenci se hroutit pod

vahou vlastní administrativy. Žádný z jednotlivých vývojářů

nerozumí celému systému, ale každý nový člen projektového týmu

zvyšuje složitost komunikace uvnitř týmu. Roste potřeba dalších

dodatečných rolí (například softwarových architektů), se kterými

musí vývojáři konzultovat svou práci, a jednotliví vývojáři se

musí navzájem pečlivě koordinovat, aby předešli konfliktům.

S rostoucí velikostí týmu zkrátka roste režie na jeho řízení

a klesá čas strávený samotnou prací.

Pokud se chcete tomuto osudu vyhnout, je lepší velké projekty

rozbít na několik menších, víceméně samostatných. V tomto

modelu každá komponenta komunikuje s ostatními

prostřednictvím jednoduchých modulárních standardů, takže

libovolný kus skládačky lze kdykoliv vyměnit. Místo monolitu, na

který bude za pár let každý nadávat, vznikne malý ekosystém,

jehož jednotlivé části lze snáz aktualizovat a upravovat podle

39

Podělte se o svůj software s ostatními

Hotový software – ať už jako celek, nebo některou svou

komponentou – by pravděpodobně mohl být užitečný pro jiné

státní úřady. V mnoha státech navíc platí legislativa, díky které

je software vytvořený státem automaticky veřejným dílem.

Otevřeně vyvíjený software lépe motivuje zaměstnance

dodavatele – nabízí jim dobrou referenci do portfolia pro budoucí

zaměstnavatele, případně i jen možnost pochlubit se kamarádům.

Motivovaný dodavatel pro vás odvede lepší práci. A při zadávání

budoucích zakázek se můžete odkázat na volně dostupný kód, takže

zájemci uvidí, na čem přesně nebo proti jakému API by pracovali.

KONTROLNÍ SEZNAM

◆ Poptávkový dokument požaduje, aby byl zdrojový kód od prvního

okamžiku vyvíjen veřejně na nějaké sociální platformě pro

vývojáře, například GitHubu nebo GitLabu.

◆ Poptávkový dokument vyžaduje, aby byl zdrojový kód jasně

označen jako veřejné dílo nebo uvolněn pod nějakou open-

source licencí.

◆ Poptávkový dokument vyžaduje dodržování pravidel

bezpečnosti, zejména tedy důsledné oddělení softwaru od dat

a konfigurace (například přístupových hesel), což by mělo být

ověřeno automatickými testy.

◆ Poptávkový dokument vyžaduje dostatečnou dokumentaci, aby

projekt dokázal spustit i vývojář, který na něm nepracuje.
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měnícíchsepotřeb.Každoukomponentumánastarosti

samostatnýagilnítým,kterýsemimojinéstaráodokumentaci

komunikačníhorozhraníkomponenty(API,application

programminginterface).Nárokynakoordinacimezitýmypak

nejsoutakvelké–zvětšíčástijimstačísledovatdokumentaci

APIostatníchkomponent,sekterýmispolupracují.

Pokudjednotlivékomponentypoužívajídostatečněobecné,

abstraktníAPI(tedyjakýsispolečnýstandard),mluvíme

oarchitektuřeorientovanénaslužbyneboliservice-oriented

architecture,SOA.Jdevlastněoanalogiikonceptu

standardizovanýchsoučástek,kterýumožnilprůmyslovou

revoluci.Standardizovanározhraníjsouzákladníideoucloud

computingu,elektrickýchzásuvek,USBkonektorů,Lega,vlaků

anespočtudalšíchmoderníchproduktůaprocesů.

ModulárnínávrhITsystémůzmenšíchkusůpropojených

otevřenýmiadokumentovanýmiAPIje„stříbrnákulka“,která

vedekflexibilnímaudržitelnýmsystémům,lepšímunaplnění

uživatelskýchpotřebasníženíprovozníchnákladů.

Modulárnízakázky

Agilnívývojzaměřenýnauživatele,vlastnictvíproduktu,DevOps

amodulárníarchitekturaumožňujírozdělitvelké,vysoce

rizikovéprojektynamenšíazvladatelnějšízakázky.Jednotlivé

kontraktybymělybýtnatolikmalé,abyseúřadnemuselbát

odebratzakázkušpatněfungujícímudodavatelianahraditjej

jiným.(PodrobněvizsekciNakupujteslužby,nesoftware.)Zbytek

dodavatelůmezitímmůžepracovatdál,takžecelkováztráta

38

◆Poptávkovýdokumentnenínawebuzamčenýzaregistračním

formulářem,alejevolněkdispozici,abyhokomunita

dodavatelůmohlasnadnosdílet.

◆Poptávkovýdokumentoddodavatelevyžaduje,abyvesvé

nabídceuvedlklíčovéodpovědnéosoby(nejvýšetři),například

hlavníhovývojářenebohlavníhodesignéra.

◆Akvizičníplánpočítástím,žesisněkolikanejslibnějšími

dodavateliosobněpromluvíte,atonikolivsjejichobchodními

zástupci,alesklíčovýmivývojáři.

◆Zaměstnancidodavatelenejsounucenipracovatnamístě

uzadavatele.

◆Dodavatelskétýmyastátnívlastníkproduktumajísvolení

používatvideohovory,chat,veřejnýverzovacísystémajiné

nástrojeběžněpoužívanéagilnímitýmy,viznapříkladseznam

nástrojůprovzdálenézaměstnanceGSA.

KLÍČOVÉOTÁZKY

◆Plynouvámnějakévýhody–politickéčijiné–ztoho,že

zakázkuzadátevrámcistátu?Nebotutopodmínkumátepřímo

jakosoučástzadání?Pokudano,můževástoomezitpřihledání

vhodnéhododavatele?

◆Stojívámúsporaněkolikamilionůkorunnakaždýagilnítým

zato,abystepřekonalinámitkyprotivzdálenýmtýmům?

◆Udělalijstesiaspoňletmýprůzkumtrhu,abystevěděli,jaké

dodavateleoslovitsvýmpoptávkovýmdokumentem–anebo

pouzenaslepopoptáváteadoufáte?
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hybnosti bude minimální. Nový dodavatel by navíc neměl mít

potíže přebrat práci po předchozím, protože ten měl podle

pravidel agilního vývoje dodávat co 14 dní úplný, dokumentovaný

a otestovaný software. Další výhodou modularizace je, že se

výsledné kontrakty mohou vejít do limitu pro malé zakázky a jsou

tím pádem zatížené menší administrativní režií.

Existují dodavatelé, kteří se na tento styl práce přímo

specializují. Zhruba se dá říct, že agilní vývojářský tým 5–9 lidí

stojí v českém prostředí zhruba 12–20 milionů korun ročně.

Tento přístup vyžaduje koordinaci a ochotu na straně

investora. Lidé zodpovědní za nákup softwaru bývají často zvyklí

na tradiční přístup outsourcování IT projektů: jedna zakázka

popsaná dlouhým poptávkovým dokumentem, ještě delší nabídky ze

strany dodavatelů a zastaralé certifikace vesměs založené na

metodice vodopád. Obecně řečeno nemají agilní týmy zaměřené na

uživatele ani páru o tom, co znamená CMMI nebo EVMS – tyto

standardy už se dnes za vhodnou cestu k flexibilním a nákladově

efektivním systémům nepovažují. Celkově tedy jde o zbytečnou

překážku pro vstup dalších dodavatelů, kteří mohou ve spolupráci

se státem teprve začínat a nechce se jim investovat zdroje do

sepisování nabídkových dokumentů.

Moderní procesy vývoje softwaru vychází z potřeb uživatele,

používají agilní metodiku vývoje a opírají se o vlastnictví

produktu, DevOps, modulární architekturu a modulární zakázky.

Pochopením těchto klíčových konceptů získáte dobrou šanci řídit

softwarové projekty efektivně a zvládnout zbytek tohoto textu.

37

A jak ony malé kvalifikované týmy najít? Řada měst a států má

přímo seznamy vhodných agilních dodavatelů, viz například

pravidelně aktualizovaný seznam kalifornského ministerstva

informatiky. Zkuste některé z těchto dodavatelů oslovit

v budoucích poptávkách. Poptejte se také mezi svými kolegy

z jiných státních úřadů, jestli by vám vhodného dodavatele

nedoporučili. Anebo se zkuste vžít do role softwarového vývojáře,

co hledá práci, a projděte si známé weby s nabídkami pracovních

příležitostí a networkingu – velmi pravděpodobně na nějakého

agilního dodavatele ze svého státu narazíte. Celý proces nemusí

trvat déle než pár hodin.

Častou praxí je dávat přednost dodavatelům, kteří už

poptávaný systém jednou postavili. Vůbec to není nutné, jen si

tím omezujete výběr na několik velkých mezinárodních firem.

Lepší je rozšířit záběr na společnosti, které úspěšně dodaly

nějaký analogický systém – pokud někdo například vyrobil

rezervační web pro půjčovnu aut, jistě by uměl udělat například

web pro turistické povolenky, a hlavní vývojář databáze pro

sledování komet by jistě uměl udělat databázi pro sledování

polohy státních vozidel. Hledáním relevantních zkušeností po

této ose jistě najdete řadu vhodných dodavatelů, kteří by vaši

zakázku zvládli.

KONTROLNÍ SEZNAM

◆ Poptávkový dokument je stručný (maximálně 20 stránek)

a srozumitelný i pro vývojáře, kteří pro stát běžně nepracují.

◆ Akviziční plán počítá s aktivním oslovením malých dodavatelů.
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Radyprorozpočtování
ařízenítechnických
projektů

Změňtesvůjpohlednarizika

Zaposledníchpárdesítekletveřejnásprávapřestalaprovývoj

kritickýchsystémůpoužívatvlastnízaměstnanceazačala

spoléhatnaexternídodavatele.Jdeozdánlivěbezpečnějšířešení,

kteréječastomotivovanétakéomezenýmivlastnímikapacitami

aslibylevnějších„krabicových“řešenízestranydodavatele.

NaprojektechjakoHeathcare.govjsmeseovšemnaučili,že

outsourcovatjdepouzepráci,nikolivrizikoselhání.6Neúspěšné

projektyjdounavrubzadavatele,nikolivdodavatelů.Veřejná

správajeobčanůmzodpovědnázasvéfungováníajejíorgánytedy

musímítpodkontrolouprojekty,nakteréfungovánístátu

spoléhá.PokudúřadžádáopenízenaITsystém,veskutečnosti

nepotřebujevyřešittechnickýproblém–potřebujevyřešitnějaký

problémspojenýsfungovánímstátu.Technologiezdesloužíjako

prostředek,nikolivjakocíl.

Toneznamená,žebyveřejnásprávamuselavšechnysystémy

vyvíjetvlastnímisilami.Musímítalejasnáočekáváníohledně

lidskýchvýstupůatechnickýchstandardůspojenýchsbezpečností

dat,jejichpoužíváním,interoperabilitou,sledováním

avyhodnocováním.

36

KLÍČOVÉOTÁZKY

◆Existujenějakéslabémísto,jehožvyřazenímbydošlo

kvýpadkuceléhosystému?Pokudano,systémjespíšmonolit

nežsíťslužeb.

◆Pokudpotřebujetevyřaditjednohododavatelekvůlinízké

kvalitěvýstupů,mohouostatnípracovatbezpřerušení?

Rozšiřteokruhsvýchdodavatelů

Vašistávajícídodavatelésenejspíšdomoderníhostyluvývoje

softwarupopisovanéhovtomtotextudvakrátnepohrnou–začali

jstesnimikdysispolupracovatprávěprostylpráce,kteréhose

teďchcetezbavit.Budepotřebanajítapřilákatnovéfirmy,které

používajímodernímetodikyvývoje.

Menší,kvalifikovanýagilnítýmvelmipravděpodobněnajdete

ivesvémstátě,pokudjetoprováspriorita.12Pokudalechcete

snížitnáklady,jedůležitézvážitispoluprácisevzdálenými

adistribuovanýmidodavatelskýmitýmy.

VPrazeneboBrněmůžeagilnítýmsnadnostáto30–100%

vícecotentýžtýmzjinýchkrajůnebozeSlovenska.Tomůžečinit

rozdílmilionůkorunročně,bezdopadunakvalitu.Vyplatísetedy

zvážit,jakmocstojíteomístnítým,případnětýmzesvého

města.13Podporoudistribuovanýchtýmůzískátekromějiného

přístupkmnohemvětšízásobárnětalentu,takžesevyplatído

distribuovanéspolupráceinvestovat14anávštěvynamístě

vyžadovatjenvpřípaděpotřeby,napříkladkvůlikontaktu

vývojářůskoncovýmiuživateli.
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Zatímco technické know-how je běžně dostupné a levné,

schopnost vést státní úřad je vzácná a cenná. Veřejná správa musí

přijmout odpovědnost za vlastní projekty a riziko jejich selhání;

externí dodavatelé by měli fungovat pouze jako najatá pomocná

síla, kterou lze v případě nespokojenosti snadno nahradit.

KONTROLNÍ SEZNAM

◆ Projekt má vyhrazeného vlastníka s dostatečně silným

mandátem. Vlastník je zaměstnanec zadavatele, nikoliv

externista nebo zaměstnanec nějaké státní IT společnosti.

◆ Všichni účastníci projektu si uvědomují, že stávající přístup

metodou vodopád většinou nevede k úspěchu a přechod

k agilnímu vývoji a modulárním zakázkám toto riziko výrazně

snižuje.

◆ Účastníci projektu nepovažují externí dodavatele za

„vlastníky“ projektu nebo jeho výstupů, ale za nahraditelné

pomocníky.

KLÍČOVÉ OTÁZKY

◆ Určili a proškolili jste státního zaměstnance (nikoliv

externího dodavatele!), který bude fungovat jako vlastník

projektu a bude udávat jeho směr a priority a dohlížet na

práci vývojářského týmu?

◆ Existuje v úřadu hierarchie, v rámci které může kdokoliv

získat shora podporu týkající se nové metodiky vývoje? Sahá

tato hierarchie až do nejvyšších pater veřejné správy? Může

někdo z účastníků projektu novou metodiku bojkotovat? Pokud

35

◆ Chápe dotyčná osoba, že po ní nikdo nechce udělat veškerou

práci na zakázce za 100 milionů korun? Chápe, že

pětimilionové zakázky je mnohem jednodušší zpracovat

a agilně bude též jednodušší je uřídit?

Plaťte za ekosystém, ne za monolity

Dávejte si pozor, abyste jeden zastaralý systém nenahradili jiným

zastaralým systémem. Trvejte na systému volně provázaných

komponent, které se dají postavit postupně. Výsledný systém pak

v budoucnu nebudete muset nahrazovat jednorázově, ale bude

možné postupně obměňovat zastarávající komponenty podle

potřeby.

KONTROLNÍ SEZNAM

◆ Každá zakázka musí přinést nějakou hodnotu koncovým

uživatelům – nemůže jít jen o „údržbu serverů“ nebo

„nastavení databáze“, ale třeba o „webovou aplikaci pro správu

oprávnění“ nebo „zjednodušení náborového procesu“.

◆ Neexistuje jediný „enterprise architekt“, architektura se

objeví postupně během agilního vývoje.

◆ Pokud je projekt dost velký na to, aby na něm pracovalo několik

agilních týmů zároveň, nikdo neočekává, že všichni členové

všech týmů budou chodit na společné porady.

◆ Poptávkový dokument předepisuje použití architektury

orientované na služby.
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ano,jakýmzpůsobemmůžetetytoproblémypředatvýšavyřešit

je,anižbyohrozilyúspěchprojektu?

◆Jakýmzpůsobempřebíráúřadzodpovědnostzavedeníprojektu

avlastnictvíjehovýstupů?Nepřenášírizikonaexterního

dodavatele?

Nakupujteslužby,nesoftware

Kdyžpoptávátesoftware,nekupujetevěc,aleslužbu:prácitýmu

vývojářůadesignérůnazákladěprioriturčenýchvlastníkem

produktu.Tentomyšlenkovýposunvedekúplnějinému–mnohem

jednoduššímu–poptávkovémuřízeníaformulovánísmluv.

VášpoptávkovýdokumentneboliRFP(RequestforProposal)by

mělpopisovatobecnýcílprojektuamělbyobsahovatprvníverzi

produktovéhobacklogu,tedyseznamupráce,kteroujepotřeba

udělat.Tentovýčetsepsanývlastníkemproduktubymělmít

podobuuserstories,tedypotřebkoncovýchuživatelů,aměloby

býtjasněřečeno,žesloužípouzekhrubépředstavěotypu

poptávanýchprací,nikolivjakojejichvyčerpávajícíadefinitivní

seznam.Oběmastranámmusíbýtzřejmé,žedetailnípředmět

prácesebudeměnitvzávislostinaprioritáchapostupující

analýzepotřeb;sezměnamijetřebapočítatpředemapro

modernímetodyvývojesoftwarubynemělypředstavovat

problém.

Poptávkovýdokumentbymělpopisovatspíšecíleprojektunež

výčetpracínebopodrobnýchvlastnostíproduktu.Tímsevyhnete

tradičnímdoobjednávkámzměnudodavatele,protožerozsahprací

nenídánpředematýmpracujezkrátkanatom,comuřeknete.

34

ponichstovkystráneknabídkovédokumentace,jevětšíšance,že

svámibudouchtítspolupracovatidobudoucna.

Srostoucímpočtemlidínaprojekturosteobjemčasu,který

jimzaberevzájemnákoordinace.Řešenímjepracovatsouběžně,

bezvětšíkoordinace,cožsedázaříditstavěnímsystémuzvolně

provázanýchkomponent.Pokudnavašemprojektupracujítýmyod

vícenežjednohododavatele,mátetakéoněcolepšímožnosti,

kdyžbudepotřebaněkteréhozdodavatelůvyměnit.

KONTROLNÍSEZNAM

◆Pokudbudeprojektvyžadovatvětšípočetzakázek,došlo

kanalýzerozsahuprvníznichamáteaspoňhruboupředstavu,

cobudouobsahovattyostatní.

◆Pokudbudenaprojektupracovatvícenežjedenvývojářskýtým,

systémvyužijearchitekturuorientovanounaslužby(SOA).

◆Pokudjetomožné,projektjerozdělennapodlimitnízakázky

nebozakázkymaléhorozsahu,kterémajírychlejšíajednodušší

administrativu.

◆Prvníidentifikovanýprojektmárelativněnízkoutechnickou

složitost,nízképolitickérizikoavysokouhodnotupro

koncovéuživatele,takženaněmtýmymohouvyzkoušetnový

stylpráce,experimentovataučitsevprostředísrelativně

nízkýmrizikem.

KLÍČOVÉOTÁZKY

◆Přečetlasiosobazodpovědnázazadávánízakázektohoto

průvodce?
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Pokud se váš dodavatel pyšní „agilním“ přístupem, ale změny má

tendenci řešit pomocí dodatečných objednávek, mělo by se vám

v hlavě rozsvítit červené světlo.

Abyste měli jistotu, že dodavatel naplní požadované technické

specifikace, měl by váš poptávkový dokument obsahovat plán

posuzování kvality (QASP, Quality Assessment Surveillance Plan)

vhodný pro agilní vývoj. Podle tohoto plánu se na konci každého

sprintu posoudí, jestli jsou odevzdané výstupy otestované,

zabezpečené, přístupné, dokumentované a správně nasazené.7

Kvalitativní požadavky může naplnit pouze skutečný, nasazený

a fungující software, nikoliv sebelepší popis toho, co bude

software dělat někdy v budoucnosti.

Historicky existuje velký tlak na to, aby zakázky probíhaly za

pevnou cenu, protože to zdánlivě snižuje jejich rizika. Pokud ale

můžete průběžně vyhodnocovat kvalitu skutečně dodaného

softwaru, pak vám větší flexibilitu dávají průběžné platby za čas

a náklady (se stropem pro celkové výdaje). Tento režim placení vám

navíc dává jednodušší cestu ven pro případ, že dojde k zásadní

změně zadání projektu, nebo když nejste spokojeni s kvalitou

dodaného softwaru. Pokud práce dodavatele z libovolného důvodu

nenaplňuje vaše představy, prostě mu přestanete zadávat další

úkoly, kontrakt tím efektivně vzato zanikne a můžete zkusit

jiného dodavatele.

KONTROLNÍ SEZNAM

◆ Projekt má vyhrazeného vlastníka s dostatečně silným

mandátem. Vlastník je zaměstnancem zadavatele, nikoliv

externistou nebo zaměstnancem nějaké státní IT společnosti.

33

◆ Pokud vlastní náklady doplní dotace shora, zvlášť v nějakém

výhodném poměru (například 9:1 v programech Medicaid), bude

mít někdo problémy, když projekt nevyčerpá všechny dostupné

peníze?

◆ Je mezi účastníky projektu někdo, jehož odměny se odvíjí od

proinvestovaných prostředků a má tedy motivaci utratit sto

milionů tam, kde by deset stačilo?

Omezte velikost zakázek

Dlouhodobá spolupráce s jedním dodavatelem nebo využití

většího počtu týmů od jednoho dodavatele zní lákavě, ale

nevyhnutelně vede k závislosti na tomto dodavateli. Rozdělením

projektů na menší zakázky motivujete dodavatele k vývoji

udržitelnějšího softwarového ekosystému namísto monolitu,

a navíc mají menší zakázky znatelně větší šanci na úspěch.11

Vyžadujte, aby žádná jednotlivá zakázka nestála ročně víc než

40 milionů Kč a žádná smlouva netrvala déle než tři roky. Tím

pádem nedostanete od jednoho dodavatele víc než dva vývojářské

týmy – pokud jich projekt vyžaduje víc, sežeňte je u jiného

dodavatele a nechte je pracovat samostatně. Omezte také délku

poptávkového dokumentu, neměli byste do něj investovat víc než

60 dní a neměl by zabrat víc než 20 stránek.

Kromě ochrany před závislostí na jednom dodavateli mají

menší zakázky ještě jednu výhodu: mají menší pravděpodobnost,

že je někdo napadne, protože při jejich pořizovací hodnotě se

nevyplatí do nich investovat úsilí a právníky. Pokud

k dodavatelům přistupujete otevřeně a s respektem a nevyžadujete
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◆Osobazodpovědnázapodpiszakázkysestavípozitivně

kprojektusamotnémuiknovýmmetodámvývojesoftwaru.

◆Poptávkovýdokumentjeformulovánčistějakopoptávka

vývojářskýchslužeb,nikolivjakopoptávkakonkrétního

výstupu.

◆Poptávkovýdokumentpožadujemultifunkčnítým,kterýkromě

vývojářůobsahujenapříkladdesignéryneboexpertynaUX.

◆Poptávkovýdokumentnemávícenež20stránek.

◆Poptávkovýdokumentobsahujebacklogalespoňsdesítkouuser

stories.

◆Platbybudouprobíhatprůběžněpodlečasuanákladů,se

stropemprocelkovévýdaje.

◆Provýběrdodavatelůbudepoužitnejjednoduššímožnýnástroj,

kterývámumožníoslovitvhodnédodavatele.

KLÍČOVÉOTÁZKY

◆Máproduktovývlastníkmandátdělatrychláautoritativní

rozhodnutízaceléhozadavatele?

◆Jeproduktovývlastníkpřipraveninvestovatdosvérole

většinusvéhopracovníhočasu?

◆Jevedenízadavatelepřipravenoříditproduktpodle

zjištěnýchpotřebkoncovýchuživatelů,nazákladěpřímých

konverzacístěmitouživateli?Anebochceříditproduktpodle

vlastníchosobníchpreferencí?

◆Mluvípoptávkovýdokumentjasněopravidelnémodevzdávání

fungujícíhokódu,dokumentaceatestů?Říkájasně,ževeškeré

pracovnívýstupybudoumajetkemstátu?

32

KLÍČOVÉOTÁZKY

◆Dokážezadavatelběhemšestiměsícůdodatkoncovým

uživatelůmnějakouhodnotu?Včempřesnětatohodnota

spočívá?

◆Jezadavatelpřipravenýnato,žedodavatelbudeneustále

průběžněmluvitskoncovýmiuživatelisoftwaru,potenciálně

tedyzaměstnancizadavatele?

Omeztecelkovévýdaje

Čímjeprojektdražší,tímmenšímášanciuspět.Obecněřečeno

bystezacelýprojektneměliutratitvícenež100milionůKč.10

(Vzácnýmivýjimkamiztohotopravidlajsouextrémněsložité

projektyjakonapříkladpojištěnínezaměstnanostinebosystémy

týkajícíseprogramuMedicaid.)

KONTROLNÍSEZNAM

◆Zadavatelchápe,ženedostávázlomekpotřebnýchpeněz–

dostáváúplněnovýprocesvývojesoftwaruakněmuadekvátní

systémfinancování.

KLÍČOVÉOTÁZKY

◆Pokudprojekt„vyžaduje“50milionůKč,kolikhodnotylze

uživatelůmdodatzapolovinunebodesetinutétočástky?

(Pokud„žádnou“,projektjeztracený.)
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Pozor na past krabicového softwaru

na míru

Běžný krabicový komerční software (Commercial off-the-shelf

Software, COTS) a software poskytovaný jako služba (Software as

a Service, SaaS) nabízí výbornou příležitost, jak pořídit nový

software nebo infrastrukturu rychle, bez nutnosti vyvíjet

software na zelené louce. Pokud například potřebujete textový

procesor, dává bezvadný smysl koupit standardní krabicový

produkt.

Pokud ale poptáváte velký, specializovaný systém, bez kterého

se neobejdete, dávejte si na nabídky běžného krabicového

softwaru velký pozor. Dodavatelé velice často prezentují svůj

komerční, „na míru upravitelný“ software jako všelék, který

zvládne všechny vaše jedinečné regulatorní a procesní požadavky.

A nejspíš mají pravdu – ovšem většinou jen za cenu výrazných

úprav.

Než tedy podobný software zakoupíte, poptejte se jiných

státních úřadů, jaké s ním mají zkušenosti. Velmi pravděpodobně

se dozvíte, že produkt, který byl prezentován jako hotové řešení,

si nakonec na úpravách vyžádal mnohem víc času a peněz, než se

původně předpokládalo.

Při plánování rozpočtu nediktujte konkrétní řešení, dejte

úřadu prostor pro výběr, které části systému si může koupit

a které postavit. Pokud rozpočet vyžaduje krabicový software,

úřad může skončit uvázaný k vysoce upravované verzi krabicového

produktu, která nepůjde bez velkých nákladů upgradovat.
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měsíců od uzavření smlouvy. Už na konci prvního sprintu musí

zadavatel dostat ke kontrole první fungující kód a následně se

tento proces bude opakovat s každým dalším sprintem. Koncoví

uživatelé by měli kontrolovat výsledky každého sprintu bez

ohledu na to, jestli došlo k nasazení nové produkční verze pro

běžné použití.

Nepoměřujte pokroky projektu story pointy, počtem řádků

kódu, člověkohodinami ani jinými podobnými metrikami.

Jediným opravdu smysluplným měřítkem úspěchu je hodnota

dodaná koncovým uživatelům. A tu nejlépe posoudíte tím, že si

na konci každého sprintu v rámci závěrečné porady promluvíte se

scrum masterem9 a státním vlastníkem produktu.

KONTROLNÍ SEZNAM

◆ Dodavatelský tým používá agilní metodiku vývoje.

◆ Dodavatel má povinnost na konci každého sprintu nasadit

novou verzi funkčního softwaru na státem vlastněnou

infrastrukturu.

◆ Projektový tým pravidelně mluví s koncovými uživateli

a konzultuje s nimi své výsledky, jednak kvůli ověření

funkčnosti hotové práce, jednak kvůli plánování nové.

◆ Poptávkový dokument neobsahuje podrobný harmonogram prací,

zmínky o Ganttově diagramu ani formální závazky typu

IV&V a podobně.

◆ Existuje předem určená osoba, která má na starost pravidelně

docházet na hodnocení sprintů a informovat vedení projektu

o jeho pokrocích.
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ApodobněpokudrozpočetpředepisujepoužitíSaaSřešení,

můžetímúřadnatlačitdonevyhovujícíhoSaaSsystému,ukterého

utratípodstatnépenízezadodatečného„softwarového

integrátora“apropojenísestávajícímisystémy.Vobou

případechdocházíknežádoucímuvendorlock-inu,závislostina

jednomdodavateli.

Běžnýkomerčnísoftwareskutečněmůžebýtdobrýmzákladem

iprovelkénovésystémy.Alezadavatelmusíkjehovolbě

přistupovatsotevřenýmaočimaavědomím,ževněmvelmi

pravděpodobněnekupujespecializovanéřešenínaklíč.

KONTROLNÍSEZNAM

◆Rozpočetprojektunepředepisujepoužitíkrabicového

softwaru,SaaS,anisoftwarunamíru,aledávázadavateli

možnostvybratlibovolnoukombinacitěchtopřístupůpodle

potřeby.

◆Tvrzenídodavateleotom,žejehokrabicovýsoftwareneboSaaS

budefungovatibeznákladnýchúprav,jenezávisleověřeno

ujinýchstátůneboúřadů,kdetytoproduktypoužívajíamají

sjejichúpravamizkušenosti.

KLÍČOVÉOTÁZKY

◆Pokudsinecháváteupravitkrabicovýsoftwarenamíru,jak

budouprobíhatjehobudoucíaktualizace?Kolikdalšípráce

budepotřebanaintegracitěchtoúpravakdozatozaplatí?

◆Cosestane,kdyžvášposkytovatelSaaSjednohodne

zčistajasnaskončí?
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◆Kdekolivjetomožné,místokomerčníhosoftwarusepoužívá

open-sourcesoftware,kterýsnižujerizikozávislostina

jednomdodavateli.

◆Státvlastnívšechnyvýstupyoddodavatele.

◆Pokudjsouněkterékomponentysystémuřešenéběžným

krabicovýmsoftwarem,jehododavatelposkytujesmluvně

itechnickymožnostpřejítkekonkurencianabízípřiměřeně

nákladnoumožnostexportovatvšechnauloženádata.

KLÍČOVÉOTÁZKY

◆Jakýjevášplánsnižováníčasovýchafinančníchnákladůna

budoucíaktualizacesystémukvůlizměnámtechnologií,

politikynebododavatelů?

◆Kolikbudoustátzměnysystémukvůlizměnámtechnologií

nebopolitiky?

◆JsouAPIotevřenáapoužitelnájinýmidodavateli?

◆Jsoupoužívanédatovéformátystandardizované,otevřené

apoužitelnéjinýmidodavateli?

◆Udržovánísoftwaruveforměvyžadujepravidelnouaprůběžnou

práci–mátejejíplán?

Měřtepokroknaiterace,nena

milníky

Hodnotabynemělavzniknoutažnakonciprojektu–koncoví

uživatelébyjimělizačítpostupnězískávatnejpozdějišest
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◆ Bude mít stát bezplatný a snadný přístup ke svým datům,

datovým modelům a API?

Chtějte důkazy místo slibů

Historicky se pokrok v softwarových projektech nejčastěji měřil

porovnáváním dokončené práce s časovým harmonogramem

napsaným na začátku projektu, k čemuž slouží nástroje jako

Ganttovy diagramy nebo seznamy hotových úkolů. Tento přístup má

jednu nevýhodu: nefunguje. A právě na tom, že nefunguje, je

založený celý agilní vývoj. Moderní softwarové týmy vůbec netuší,

co znamenají zkratky jako CMMI nebo EVM, a nebudou mít zájem

o projekty, které něco podobného vyžadují.

Místo abyste pokrok poměřovali nějakým grafem, který za tím

účelem vznikl, je lepší sledovat objem skutečně hotové práce.

Přidejte se na konci každého sprintu k závěrečné poradě, kde se

celému projektovému týmu a přizvaným koncovým uživatelům

předvádí práce dokončená v rámci sprintu. Vyzkoušejte si hotový

web. Nainstalujte aplikaci. Shánějte se po takzvaném diagramu

spalování (burn down chart), který ukazuje množství zbývající

práce a potřebného času.

Důležitou pojistkou proti iluzornímu pokroku je také plán

posuzování kvality (Quality Assurance Surveillance Plan, QASP),

který by měl být součástí smlouvy s dodavatelem. Podle tohoto

plánu se na konci každého sprintu kontroluje, jestli veškerá

odevzdaná práce odpovídá předepsaným standardům. Plán jasně

říká, jakým způsobem stát zjistí, jestli je práce dostatečně
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Minimalizujte cenu změn

Váš stát bude existovat déle než libovolný software. Což znamená,

že z vašeho krásného nového softwaru bude jednou pravděpodobně

ošklivý starý a špatně použitelný software.

Sebelepší software bude časem potřeba nahradit, ať už

částečně, nebo zcela. A pokud software kupujete jako jeden velký

monolit, zaručeně časem přestane plnit potřeby úřadu.

Technologie se mění – stejně jako politika, regulace, zákony

a priority. Libovolný projekt naplánovaný podrobně předem

nebude schopný se těmto změnám přizpůsobit a riskuje neúspěch

nebo výrazné překročení časového a finančního rozpočtu.

Místo abyste kupovali jeden velký kus proprietárního

softwaru, trvejte na tom, aby váš dodavatel standardně používal

open-source software a architekturu orientovanou na služby

(service-oriented architecture, SOA). Od samotného začátku tím

snížíte náklady na aktualizaci a změny systému.

KONTROLNÍ SEZNAM

◆ Systémy, ať už původně cloudové nebo právě do cloudu

stěhované, používají architekturu orientovanou na služby

(SOA), která není vázaná na konkrétní produkty nebo

dodavatele.

◆ Data jsou v zájmu přenositelnosti uložená v otevřených,

nepatentovaných formátech podporovaných více dodavateli.

◆ API používají otevřená schémata.
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kvalitní–atímpádempředcházíinepříjemnýmpřekvapenímpro

dodavatele.

Plánposuzováníkvalitynevyžadujevznikvýstupůčistěpro

kontroluprůběhupráce–nejlepšíjeprostězkoušet,jestli

výsledekskutečněfunguje.Jdeoradikálněodlišnýpřístup

khlídánípokrokutechnologickýchprojektů.Mávýhoduvtom,že

jeobjektivnější,měřitelnějšíafunkčnějšínežsubjektivníči

právnickéinterpretacenějakýchsáhodlouhýchseznamů

systémovýchpožadavků.

KONTROLNÍSEZNAM

◆Vlastníkemproduktujevyhrazenýstátnízaměstnanec

sdostatečněsilnýmmandátem.

◆Neexistujížádnéplánovacíneboreportovacípožadavky,které

bybylyvrozporusagilnímvývojem.Neexistujítedynapříklad

žádnétermíny,dokterýchbymělybýthotovékonkrétníúkoly,

aneexistujepodrobnáspecifikacepožadovanýchfunkcí–ani

vpoptávkovémdokumentu,anivakvizičnímplánu,ani

vlegislativě.

◆Nakoncikaždéhosprintuzkontrolujestátemzaměstnaný

vývojář,jestlidodanáprácesplňujeměřítkadefinovaná

plánemposuzováníkvality.

◆Všichninadřízenívlastníkaproduktujsouochotniposuzovat

pokrokyprojektuprimárněvpodobědemonstracífungujícího

softwaru,diagramuspalováníapřehleduhotových

azbývajícíchuserstories.

◆Vúřadujepředemurčenčlověk,kterýjepřipravenopakovaně

vysvětlovatpokrokyprojektuvšemnadřízeným,prokterémůže
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vývojijdeostandardnímixprací:analýzauživatelských

požadavků,design,vývojsoftwaru,atd.8

KONTROLNÍSEZNAM

◆Orozpočtuprojekturozhodujílidésezkušenostmivagilním

zakázkovémvývojivětšíchsoftwarovýchsystémů.

◆Pokudnikohotakovéhonemáte,státmáprotytopříležitosti

smlouvusvhodnýmdodavatelem,kterýmůžeknow-howpřinést

externě.Tentododavatelnesmíbýtvestřetuzájmů,tedynesmí

prostátdělatnicjinéhoanesmíbýtvespojenísdodavateli

krabicovéhosoftwaru.

◆Úřadmáurčenéhostátníhozaměstnance,kterýprojekt

technickypovede.Tentozaměstnanecmusímítprokazatelné

zkušenostisezakázkovýmagilnímvývojemsoftwaru.

KLÍČOVÉOTÁZKY

◆Kdyždodavatelnakoncikaždéhosprintuodevzdáváhotovýkód,

kterýkonkrétnístátnízaměstnanecmánastarostikontrolu

jehokvality?

◆Pokudúřadříká,žepotřebuje30milionůkorunnadokončení

konkrétníhosoftwarovéhoprojektu,kdozlidízodpovědnýchza

rozpočetmázkušenostinato,abytutočástkuposoudil?

◆Ažbudesoftwarehotový,kdohobudeudržovat?Máúřadvlastní

zaměstnance,kteřítohojsouschopni?Zúčastníseprocesu

vývoje,abysystémurozuměliadokázalihopodporovat?
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být způsob sledování pokroku agilních projektů na rozdíl od

vodopádu nezvyklý.

KLÍČOVÉ OTÁZKY

◆ Jste schopni nabídnout všem účastníkům projektu podporu při

přechodu na takto radikálně odlišný způsob měření pokroku

projektu? Od samotných úřadů až po vládu a parlament? Může

se někdo z nich zablokovat a trvat na Ganttově diagramu, takže

by agilní vývoj nepřipadal v úvahu?

◆ Kdo bude mít na starost prezentaci výsledků mimo úřad, tedy

například vládě?

Investujte do vlastních lidí

Lidé bez zkušeností s vývojem softwaru nemohou kvalifikovaně

vést softwarové projekty ani rozhodovat o jejich rozpočtech. Stát

musí zajistit, aby úřady zaměstnávaly dostatek lidí

s odpovídajícími zkušenostmi.

Je sice lákavé „vyřešit“ tento problém spoléháním na

zaměstnance nějaké centrální státní IT agentury nebo na

dodavatele, ale jedině sám zadavatel je schopen přesně posoudit

vlastní potřeby, vysvětlit je dodavatelům a následně zkontrolovat

jejich výstupy. Proto nutně potřebuje zvládnout související know-

how.

Snažte se zjistit, jestli lidé zodpovědní za vedení a rozpočet

projektu mají odpovídající technické zkušenosti. S výjimkou těch

úplně nejmenších úřadů má prakticky každý někoho technicky
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orientovaného, kdo může vedení projektu doplnit – ačkoliv naopak

prakticky nikdo k tomuto účelu nezaměstnává přímo softwarové

vývojáře.

Pokud nemáte potřebné know-how sami, musíte zaměstnat

někoho, kdo ho přinese, i kdyby to mělo být jen na určitou dobu

nebo externě. Nejlepší je vývojář nebo designér se zkušenostmi ve

vývoji moderního softwaru, ideálně pro veřejný sektor. Také

můžete jednoho nebo víc zaměstnanců poslat na školení základů

agilního vývoje softwaru, po celých Spojených státech je řada

programátorských „kempů“ a existují i online varianty.

Náklady na zaměstnání vývojáře nebo zvýšení kvalifikace

stávajících zaměstnanců jsou ve srovnání se státními výdaji za

IT směšné. A jakmile váš zaměstnanec jednou zažije agilní projekt

od začátku do konce, rozhodování o rozpočtech dalších

softwarových projektů už pro něj bude jednodušší.

Analogicky musí úřad zaměstnat dostatek vývojářů k tomu, aby

dokázal posoudit a zkontrolovat výstupy od dodavatelů. Zde

vývojáři dohlíží na kvalitu výstupů a kontrolují, aby dodavatelé

pracovali, na čem mají.

Software sice v principu není nikdy „hotový“ – vždy bude

potřeba ho měnit podle nových technologií, předpisů, regulací,

zákonů a uživatelských potřeb –, ale časem přijde chvíle, kdy vám

na další práci bude stačit výrazně menší počet vývojářů. V tomto

okamžiku je pak důležité mít několik vlastních lidí, kteří

danému softwaru rozumí a budou schopni jej udržovat.

U větších projektů je potřeba vývojářský tým nasmlouvat na

dobu neurčitou, pod dohledem státního vlastníka projektu.

U vodopádu by se této fázi říkalo „provoz a údržba“, ale v agilním


