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Dlouho byl klíčovým pojmem v oblasti apli-
kační podpory „projekt“. Ostatně stejně 
jako v celých IT odděleních. Ukazuje se 

však, že organizovat práci na produktových prin-
cipech přináší obrovské výhody. Jde však 
o změnu, která daleko přesahuje organizační 
uspořádání: zahrnuje také změnu filozofie IT or-
ganizací i změnu ve vztazích interního IT 
a byznysu.

Na první pohled vypadá přechod od projek-
tově orientované organizace aplikační podpory 
k produktové filozofii jako kosmetická úprava. 
Vždyť produkt – tedy dodaná aplikace – je přece 
cílem projektů.

To je sice pravda, na druhou stranu má 
adopce produktové optiky významné výhody. Ale 
pozor: platí to, pouze když tuto optiku adoptují 
také zákazníci IT o organizacích, tedy to, čemu 
IT říká „byznys“. Když je přechod od projektů 
k produktům čistě iniciativou uvnitř IT oddě-
lení, jde pouze o důslednou implementaci mo-
derních metod vývoj e aplikací a řízení projektů. 
V této souvislosti stojí za pozornost, že metody 
tzv. agilního vývoje aplikují něco mezi dvěma až 
třemi čtvrtinami klientů Gartneru – ale typicky 
jen pro necelou pětinu svých aplikačních 
projektů.

Způsob, jakým interní IT organizace fungují, 
se mění jen málo. Hned v prvotním období, kdy 
hlavní funkcí IT byla prostá automatizace jedno-
duchých procesů, vznikl projektově orientovaný 
přístup, který se udržel dodnes. Požadavky na IT 
se však zásadně změnily – přesněji řečeno rozší-
řily. To, co bylo dříve jedinou funkcí IT, dnes 

v taxonomii Gartneru označujeme jako „System 
of Records“.

Tato část IT se vyznačuje dlouhými životními 
cykly s jen malou variabilitou. Podporované pro-
cesy se totiž v organizacích typicky mění jen po-
zvolna, navíc často podléhají regulaci nejrůzněj-
šího druhu (např. účetnictví podléhá účetním 
standardům a daňovým předpisům, HR zásadně 
svazuje legislativa pracovního trhu apod.).

Postupně k podpoře procesů přibyly další dva 
vývojově vyšší stupně interních informačních 
technologií: „Systems od Differentiation“ a „Sys-
tems of Innovation“. První z těchto vyšších 
stupňů sestává především z odvětvově specific-
kých systémů. Jejich životní cyklus je kratší (ty-
picky jeden až tři roky) a vyžaduje častou rekon-
figuraci, aby bylo možné uspokojovat nové ná-
roky byznysu (typicky je vyvolávají měnící se po-
žadavky zákazníků). Druhý zahrnuje aplikace 
budované ad hoc, s délkou projektu okolo dvou 
měsíců, často postavené s využitím technologií 
určených původně pro spotřebitele.

Tak jak jsou diametrálně odlišné zmíněné tři 
skupiny systémů, by se měl odpovídajícím způ-
sobem lišit i přístup organizací k jejich budo-
vání. Ve skutečnosti se tento postoj v principu 
neliší: podniky lpí na principech, které vznikly 
v dávnověku podnikových IT. Ty však vyhovují 
pouze první zmíněné skupině.

Co je špatného na projektovém 
přístupu?
Pojem projekt je všeobecně spojován výhradně 
s pozitivními konotacemi. Ostatně již školy se 
snaží přecházet na „projektové vzdělávání“ 

V IT organizacích se rozmáhá nový trend: pohlížet na dodávanou aplikační 
podporu byznysu produktovou optikou.

Od projektů k produktům
a „homo projecticus“ rozhodně není nadávka. 
V podnikových informačních technologiích je 
však slovo „projekt“ také synonymem pro rigi-
ditu a dočasnost, což ochromuje flexibilitu orga-
nizace. Na filozofické úrovni je u projektového 
přístupu problematické, že staví cestu k dosa-
žení cíle nad cíl samotný. Na konci řetězce dů-
sledků najdeme nepříjemná zjištění: počet apli-
kací nekontrolovaně roste, aplikace se vzájemně 
překrývají, nároky na jejich podporu jsou ne-
úměrné…

Na začátku řetězce důsledků na první pohled 
čistě filozofického problému je zoufale strnulé 
řízení. Projekt je totiž tak silnou mantrou, že or-
ganizace mají k projektům standardizovaný pří-
stup. Ty, které se považují za opravdu vyspělé, 
mají projektové výbory, projektové kanceláře… 
Vypadá to hezky, ale v důsledku to vyhlíží tak, že 
požadavek na novou aplikaci čeká čtvrt roku na 
schůzi projektového výboru, pak půl roku ve 
frontě – aby se pak projevily další principiální 
nedostatky projektového přístupu. Vznikne pro-
jektový tým, kde se sejdou pracovníci, kteří mají 
na starosti dalších x projektů. A začínají od nuly.

Produktový přístup má v porovnání s tímto 
pojetím jednu zásadní výhodu: využití principů 
řízení životního cyklu. Pokud je v kontextu apli-
kační podpory produkt souborem schopností 
podporovat byznys, jsou součástí životního cyklu 
všechny kroky od prvotního nápadu až po ukon-
čení provozu. Včetně údržby a případných modi-
fikací – s tím, že slovo „případných“ můžeme vy-
nechat, protože požadavky na změny nevyhnu-
telně přijdou. Právě tím se produktové pojetí liší 
od projektového: je hluboce zakořeněno v mysli 
manažerů (platí to pro IT i pro byznys), že apli-
kační projekt má tři jasně oddělené fáze: design, 
vývoj – a pak nekonečný provoz.

Požadavek ze strany byznysu na aplikační 
podporu, který by podle projektové filozofie zna-
menal nutnost „spustit projekt“, znamená v pro-
duktovém pojetí pouze modifikaci/údržbu pro-
duktu. A pozor: není chyba, že slovo pouze není 
v uvozovkách. Vtip je v tom, že tuto práci dělá 
tým, který s daným produktem dlouhodobě pra-
cuje (a představuje to pro něj naprostou většinu 
pracovního vytížení). Tento tým pak pracuje 
s využitím dokumentace, kterou k danému pro-
duktu dlouhodobě vytváří.

Výhody produktového přístupu jsou zjevné, 
ale je třeba zdůraznit, že jde o kulturní změnu. 
Už to samo o sobě je důvod, proč přechod od 
„projektů“ k „produktům“ bude trvat celá de-
setiletí. ■
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Zaujal vás tento příspěvek?
Čtěte související články s příbuznou
tematikou on          -line.
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