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Zadavatel  

Kentico software s.r.o. 
Úzká 8, 602 00 Brno 
www.kentico.com 

Garant projektu 

Mgr. Zuzana Flašková 
+420 776 633 384  
zuzanaf@kentico.com 

Název projektu  

ScrumMaster - Optimalizace agilního způsobu vývoje 

Charakter projektu  

Varianta projektu: Business (5 měsíců), placená forma 

Představení společnosti 

Společnost Kentico software s.r.o. (www.kentico.com) dodává kompletní publikační systém 
Kentico CMS, jenž pomáhá zákazníkům v 87 zemích jednoduše vytvářet profesionální 
webové stránky, on-line obchody, komunitní portály a intranety.  
 
Od založení společnosti v roce 2004 rychle roste počet klientů využívajících tento produkt až 
k dnešním více než 2 500 zákazníkům. Na systému Kentico běží více než 12 000 webových 
stránek. Mezi jinými je systém využíván společnostmi jako Microsoft, McDonald's, Vodafone, 

http://www.kentico.com/
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O2, Orange, Brussels Airlines, Mazda, Ford, Subaru, Isuzu, Samsung, Gibson, ESPN, Guinness, 
DKNY, Abbott Labs, Medibank, Ireland.ie. 
 

Společnost Kentico software s.r.o. je Microsoft Gold Certified Partner a je také členem 
partnerského programu Microsoft Visual Studio Industry Partner.  
Společnost Kentico software s.r.o. je pravidelně oceňována společností Deloitte v soutěži 
FAST 50 jako jedna z nejrychleji rostoucích technologických firem 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 optimalizovat 
vývojový proces v konkrétním týmu. 

Cíle projektu  

Student bude pracovat na pozici ScrumMastera. Během svého působení ve společnosti 
Kentico software s.r.o. bude jeho úlohou identifikovat slabé místa implementace agilního 
způsobu vývoje v konkrétním týmu i v celé společnosti Kentico software, navrhnout změny 
pro zlepšení a tyto změny implementovat.  

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 ScrumMastera. 

 Navrhnuté a implementované řešení projektu. 

 Získání přehledu o fungování společnosti. 

Náplň práce  

 Rozvoj používání Scrumu. 

 Vzdělávání týmu v oblasti agilních přístupů. 

 Odstraňování překážek ve vývoji v průběhu projektu. 

 Kontinuální optimalizace procesu vývoje. 

 Pomoc týmu v dosahování zvolených cílů.  

 Organizování a vedení  Scrum meetingů. 

 Motivace týmu. 
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Harmonogram projektu  

1. Seznámení se s produktem Kentico CMS a firemními procesy.  
2. Seznámení se s týmem, kterému bude student dělat ScrumMastera. 
3. Vykonávání činností ScrumMastera (viz Náplň práce).  
4. Analýza aktuálních problémů pri agilním vývoji v rámci týmu a společnosti Kentico 
software.  
5. Návrh a implementace změn pro zlepšení vývoje. 

Požadujeme  

 Komunikační dovednosti.  

 Analytické dovednosti. 

 Organizační dovednosti. 

 Velkou výhodou znalost agilních metodik. 

 Schopnost učit se novým věcem.  
 

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