
Kentico software s.r.o., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Czech Republic
Tel: +420-511-180-800, Fax: +420-511-180-903, E-mail: trainee@kentico.com, http://www.kentico.com

Název projektu 

Product Owner pro agilní tým

Charakter projektu 

Varianta projektu: Business (5 měsíců), placená forma

Mgr. Zuzana Flašková

+420 776 633 384 

zuzanaf@kentico.com

ZADAVATEL

GARANT PROJEKTU

Kentico software s.r.o. 

Nové sady 996/25, 602 00 Brno

www.kentico.com

Představení společnosti

Společnost Kentico software s.r.o. (www.kentico.com) dodává kompletní publikační systém 
Kentico CMS. Společnost je původem česká � rma s mezinárodní působností, jejíž pobočky 
se nachází v USA, UK a Austrálii. Z těchto zemí také pochází 98 % našich zákazníků, nicméně 
máme klienty i v zemích jako je Portoriko, Singapur či Ghana. Díky velkým tržním příležitostem 
na celosvětovém trhu trvale rosteme. Mezi naše klienty patří společnosti jako Mazda, Bayer, 
Guinness, Chiquita, Czech Tourism, o� ciální web Irska či nadace Konto Bariéry. 

Společnost Kentico software s.r.o. je Microsoft Gold Certi� ed Partner a je také členem 
partnerského programu Microsoft Visual Studio Industry Partner. Naše � rma je pravidelně 
oceňována společností Deloitte v soutěži FAST 50 jako jedna z nejrychleji rostoucích 
technologických � rem v ČR.

Popis problému 

Společnost Kentico změnila způsob vývoje z tradičního na vývoj pomocí agilní metodiky 
Scrum. Jednotlivé týmy postupně přecházejí na nový způsob vývoje, zavádí se nové nástroje a 
procesy, které podporují vývoj pomocí Scrumu. Úlohou studenta bude analyzovat, zpracovávat 
a předávat požadavky stakeholderů konkrétnímu týmu.
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Cíle projektu 

Student bude pracovat na pozici Product Ownera. Během svého působení ve společnosti 
Kentico software s.r.o. bude jeho úlohou analyzovat, zpracovávat a předávat požadavky 
stakeholderů konkrétnímu týmu. 

HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU 

• Závěrečná zpráva pro garanta za fakultu.

• Závěrečná zpráva pro garanta za 

partnera. 

• Získání osobních zkušeností v reálné 

praxi. 

• Praktické činnosti v rámci pozice Product 

Ownera.

• Analyzované a zpracované rešení 

projektu.

• Získání přehledu o fungování společnosti.

Náplň práce 

• Spolupráce s agilním týmem
• Komunikace se stakeholdery
• Analýza požadavků stakeholderů
• Předávání požadavků týmu
• Příprava Backlogu včetně priorit
• Návrh na zlepšení používaných nástrojů

Harmonogram projektu 

1. Seznámení se s produktem Kentico CMS a � remními procesy
2. Seznámení se s týmem, kterému bude student dělat Product Ownera
3. Vykonávání činností Product Ownera (viz Náplň práce)
4. Analýza aktuálních potřeb jednotlivých stakeholderů a používaných nástrojů
5. Návrh na zlepšení používaných nástrojů

Požadujeme 

• Výborná komunikace v Angličtině
• Schopnost analyzovat business hodnotu požadavků 

Prosíme zájemce, aby zaslali svůj strukturovaný životopis na adresu trainee@kentico.com


