
Slovníček IT pojmů.
Aby si vývojáři a personalisti
lépe rozuměli



agile [a džail]

Vývoj produktů, který zahrnuje programování, UX, ale i testování a další, je plný cizích 
slov a specifických termínů. Obvykle jim rozumí především technicky zasvěcení lidé 
nebo ti, kteří s nimi pracují. Abyste se v nich vyznali i vy, dali jsme dohromady menší 
slovníček IT výrazů.

Při vývoji softwaru se dá postupovat různě – a agilita je jedním z moderních přístupů. Pokud tým 

pracuje agilně, znamená to, že staví jednotlivé funkce a vylepšení postupně. Typicky v 1–2týdenních 

cyklech (tzv. sprintech, viz níže), kdy se vždy pracuje na dílčím vylepšení, které se ihned publikuje 

veřejně a sbírá se zpětná vazba uživatelů. Díky tomu, že se projekt dodává kousek po kousku, může 

se snáze ladit za běhu tak, aby odpovídal představám zákazníků.

back end [bek end]

Část aplikace, která běží na pozadí a stará se o zpracování dat 

(výpočty, ukládání, načítání). Jde o tu část psanou v programo-

vacích jazycích, která vysvětluje, co se má dít a typicky jak se 

mají informace ukládat do databáze. Opakem a nerozlučným 

parťákem pak je front end (viz níže).

nebo také: agilita, agilní vývoj

nebo také: backend, back-end

back log [beklog]
Místo, kde najdete úkoly určené ke zpracování. Typicky se spravuje v nějakém nástroji typu JIRA 

apod. Je to takový chytřejší „to do list“, kde vidíte, co je připraveno ke zpracování a co je ještě 

nutné upřesnit.

BI [bí áj]

Zkratka pro Business Intelligence. Věnuje se primárně analýze velkého množství dat a klíčo-

vých ukazatelů pro byznys. Přesněji je to interpretace statisticky zpracovaných dat pro lepší 

manažerská rozhodnutí. BI specialisté tak často připravují reporty či analýzy manažerům, aby 

mohli dělat kvalifikovaná rozhodnutí.

nebo také: business intelligence



blockchain [blokčejn]
Technologie, na které běží kryptoměny a transakce. V posledních letech velmi populární. Funguje 

díky ní bitcoin i další kryptoměny. Prakticky jde o způsob ukládání informací do speciálních databází. 

Ty jsou rozdělené do spousty malých decentralizovaných bloků (každý z nich se nachází na jiném 

počítači) a každý má svůj unikátní podpis. Lidé si díky nim mohou mezi sebou bezpečně vyměňovat 

informace bez nutnosti prostředníka, jakým je banka, úřad nebo jiná autorita. S pomocí blockchainu 

se dají stavět i aplikace.

body shopper [body šopr]
Nájemná síla IT světa. Typicky vývojář na volné noze pracující 

pod agenturou, která je dodavatelem cílové firmy.

CD [sí dý]

Rozšíření pojmu CI (viz níže), obvykle je potkáte spolu jako CI/CD. Druhá část přitom 

znamená automatické nasazení kódu v případě, že projde všemi testy na funkčnost. 

Když někdo praktikuje CI/CD, pak zpravidla píše spíš malé dávky kódu, kterými se 

program postupně rozšiřuje.

nebo také: continuous delivery, kontinuální dodávání

bug [bag]

Chyba, a tedy nepříjemná věc v rámci jakéhokoliv programu. Obvykle se odhalí 

během testování, v horším případě po spuštění aplikace. Rozdělují se na malé, 

velké a kritické podle závažnosti dopadu na uživatele.

nebo také: chyba

CI [sí áj]

Sada postupů, kterými se daný program kontinuálně vylepšuje – 

prakticky klidně několikrát denně. Vývojář vždy dokončí konkrétní 

verzi a nechá ji projít sadou předpřipravených testů, aby se co 

nejrychleji našly a odladily chyby. Typicky tímto způsobem pracují 

DevOps specialisté (viz níže).

nebo také: continuous integration, průběžná integrace



cloud [klaud]
Počítače plují oblohou jako mraky! Když děláte jakýkoliv pro-

gram, web nebo aplikaci, můžete mít data i kód uložené buďto 

na vlastním serveru, nebo na nějakém vzdáleném, kam aplikaci 

nahrajete. Pokud jde o druhý případ, pracujete právě v cloudu.

cybersecurity [sajbr sekjurity]

Celé odvětví IT, které se věnuje bezpečnosti počítačových systémů. Uplatňuje se nejen 

u počítačů a sítí, ale i na úrovni jednotlivých aplikací a služeb. Specialisté na kyberbezpeč-

nost tak dnes jsou běžnou součástí vývojového procesu.

nebo také: kyberbezpečnost

code review [koud revjů]
Kontrola změn kódu předtím, než se uvede do praxe. Typicky kód kontroluje seniorní 

vývojář a hledá v něm chyby, nedostatky či zbytečnosti. Jde o běžnou vývojářskou praxi.

database [databejs]

Způsob ukládání dat. Dalo by se to přirovnat k tabulce, kde do 

každého políčka jde vložit určitý typ dat a poté k nim přistupovat 

pomocí speciálního jazyka.

nebo také: databáze

demo [demo]

Ukázka aplikace. Jedna z běžných praktik agilního vývoje. Jde o schůzku týmu, zpravidla s klientem, 

kde si všichni společně projdou právě dokončenou funkci či část programu. Slouží hlavně k tomu, 

aby daný program co nejlépe odpovídal potřebám.

nebo také: sprint review

DevOps [devops]
DevOps se stará o to, aby vývoj aplikací (development) nebyl oddělený od jejich provozu (operations). 

Cílem je už při vývoji věcí myslet na jejich budoucí údržbu, aby byl vývoj a údržba softwaru efektivní.

Je to vlastně koncept práce, obvykle zastoupený člověkem, DevOps specialistou, který má kompetence 

z obou světů a učí kolegy v tomto konceptu uvažovat a pracovat.



embedded [embeded]

Zabudovaný minipočítač či vložená aplikace. Nějakou formu počítače dnes v sobě má 

i myčka nebo jakékoliv chytré elektronické zařízení. Tyto systémy, které mají na starosti 

ovládání určité předem definované činnosti, se nazývají právě embedded systémy.

nebo také: embedded system

epic [epik]
Nadstřešující cíl, kterého se má dosáhnout. Produktový vývoj 

má určité části. Při sledování toho, co se má v následujícím 

období v týmu vývojářů zpracovat, je epic obvykle celou jednou 

funkcionalitou, která se má uvést v život. Může to být třeba 

zprovoznění platební brány, nastavení přihlášení atd. Epic se 

pak zpravidla dělí ještě na menší části, kterými jsou user stories 

nebo tasky a které už směřují více ke konkrétním úkolům.

freelancer [frílencr]

Podnikatel, který fakturuje svoji práci a není zaměstnancem. Obvykle pracuje na více 

projektech zároveň nebo je pravidelně střídá. V IT jde o nepostradatelnou součást 

většiny týmů. Typicky fyzická osoba s živnostenským listem.

nebo také: člověk na volné noze

front end [front end]

Tohle je ta část softwaru, kterou vidíte. Zahrnuje 

samotný design, vzhled tlačítek, to, jak se chovají, když 

na ně najedete nebo kliknete, i jak jsou mezi sebou 

poskládaná. To, jak se informace ukládají a posílají 

dál, už pak má obvykle na starosti back end (viz výše), 

nerozlučný sourozenec front endu.

nebo také: front-end, frontend

framework [frejmvork]
Přináší sadu předpřipravených částí/funkcí a současně říká, jakou zvolit 

architekturu/postup pro naprogramování požadované funkcionality.



full stack [ful stek]

Kombinace front endu a back endu. Pokud tedy hledáte full stack developera, 

jde o někoho, kdo umí pracovat s obojím a dokáže sám nebo ve svém týmu 

vytvořit kompletní program, službu, aplikaci atd.

nebo také: full-stack, fullstack development

Git [git]
Téměř každý program má v průběhu vývoje více verzí, kdy se postupně upravují jednotlivé 

bugy, zlepšují funkce apod. Git je jednoduchý, ale mocný nástroj pro sledování a správu 

změn těchto verzí. Nejsilnější je při práci s jakýmkoliv textem, ale umí verzovat i obrázky. 

Umožňuje programátorům jednoduše rozlišit, jaký kus kódu (textu) byl nahrazen a čím. 

Pomáhá i s managementem velkého množství změn ve stejném souboru (když třeba ně-

kolik programátorů pracuje na podobné věci a přepisují si kód pod rukama).

HW [há vé]

Jde o samotné stroje, na kterých programy běží. Hardware je váš laptop, telefon nebo 

počítač, na němž si tenhle slovníček čtete, ale taky jeho jednotlivé součásti. Pokud je ve firmě 

vlastní fyzický server, typicky někde v kumbálu, ajťáci mu rádi hovorově říkají „železo“.

nebo také: hardware

grooming [grůmink]
Schůzka na začátku sprintu v agilním vývoji. Jde o setkání, kde se vyjasňuje, jak má daná funkcionalita 

prakticky fungovat. Tým se během groomingu navzájem slaďuje, aby všem bylo jasné, na čem budou 

v tomto sprintu pracovat.

Kanban [kanban]
Jde o vizualizaci úkolů, na kterých tým pracuje. 

V podstatě taková virtuální nástěnka s lepíky, 

které jsou rozmístěné v jednotlivých sloupcích 

dle aktuálního stavu. Metoda z Japonska, díky 

které se snadno udržuje přehled o postupu

na celém projektu.



lean development [lín development]
Další z přístupů k vývoji programů, který upřednostňuje rychlost nad dokonalostí. Snaží se eliminovat 

veškeré zbytečné a nepotřebné kroky. Velký důraz je kladen na neustálé učení a rychlé dodání.

microservice [majkroservis]

Malá aplikace, která má za úkol plnit jednu konkrétní věc. Obvykle se tedy píše jen drobné dílčí řešení, 

a ne žádné komplexní programy. Právě mikroslužby pak jsou důležitou součástí CI/CD (viz výše).

nebo také: mikroslužba

manday [mendej]
Člověkoden, cena za práci daného člověka za 1 den. Typicky se 

tak platí vývojáři na volné noze anebo externím dodavatelům.

MVP [em ví pí]

Nejmenší možná životaschopná verze aplikace či služby. Věnuje se jen tomu nejdůležitějšímu pro 

koncového uživatele. Zpravidla firmám pomáhá ověřit, zda je o danou službu na trhu zájem.

nebo také: minimum viable product

OKR [ou kej ár]

Jedna z metodik pro nastavování cílů. Pomocí OKR se 

definuje, co má daná aktivita, služba či tým přinést 

a jakým způsobem se toho dosáhne. Na jejich základě 

se pak vyhodnocuje úspěšnost celého projektu.

nebo také: objectives and key results

OS [ó es]

Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, Unix – jde o základní systém pro počítače, 

mobily, servery či jiná zařízení, na kterých pak běží další aplikace či systémy.

nebo také: operační systém



release [relís]

Publikace nové verze. Vývojáři na programech pracují zpravidla kontinuálně a neustále je zlepšují. 

Jakmile je jedna verze programu hotová a otestovaná, vydává se právě jako nový release.

nebo také: verze

remote [rimout]

Práce na dálku, home office. V profesi vývojářů rozšířená praxe 

pracovat několik dnů v týdnu či plně (full remote) z domova.

nebo také: remote work

scrum [skram]
I agilní způsob práce (viz heslo agile) má řadu metod, jak k němu přistupovat. Scrum je ta nejčastější 

z nich. Spočívá v rozdělení úkolů mezi jednotlivce, kdy každý má přidělenou roli a zodpovědnost za 

určité věci. Na jejich plnění a odbavování pak dohlíží tzv. scrum master. Klíčové přitom je i každoden-

ní setkávání na tzv. standupech (viz níže).

retrospective [retrospektiv]

Další z tradičních setkání agilních týmů. Na tomto se zpětně hodnotí uplynulý sprint 

(viz výše) – co se povedlo, co nikoliv a kde to vázne. Slouží především k lepšímu 

nastavení procesů, aby to v dalším sprintu šlo zas o něco líp.

nebo také: retrospektiva

Období, během kterého má vývojový tým na 

starosti určitý úkol. Jde o jasně časově ohrani-

čený úsek, kdy se může naprogramovat určitá 

funkce, vlastnost, dílčí část projektu nebo 

cokoliv dalšího. Typicky se používá při agilním 

vývoji (viz výše).

sprint [sprint]
nebo také: iterace



SW [es wé]

Jde o veškeré programy, aplikace a další systémy. Opak a nerozlučná součást jakéhokoliv HW.

nebo také: software

task [task]
Nejnižší součástka projektové úlohy. Konkrétní funkcionalitu 

obvykle řeší epic, po ní následuje user story (viz níže), task pak 

představuje už konkrétní zadání vývojáři, designérovi, testero-

vi nebo komukoliv dalšímu, kdo ji má vykonat.

standup [stendap]

Pravidelné rychlé setkání produktového týmu, zpravidla na začátku každého pracovního dne. Řeší 

se na něm, kdo na čem v daný den pracuje, v jakém je to stavu a jestli k tomu potřebuje součinnost 

někoho dalšího.

nebo také: stand-up

tech stack [tek stek]
Mix používaných technologií. Vývojář typicky ovládá 

několik technologií a programovacích jazyků, to je 

osobní tech stack. Tech stack firmy anebo produktu je 

zase soupis klíčových technologií, na kterých to běží. 

Potkat se v tomto kritériu je pro IT nábor klíčové.

techie [techí, tekí]
Pojem pro ajťáka z anglosaského světa. Nejde o fanouška techna, nýbrž technologií. Specificky pro 

programátora se u nás ujal také pojem vývojář, v USA se používá engineer anebo developer.

UI [jů áj]

Uživatelské rozhraní. Tedy systém, ve kterém se nakonec uživatel 

pohybuje. To, jak jsou rozmístěné prvky v aplikaci nebo na webu, 

jejich velikost a barevnost, je právě UI.

nebo také: user interface



UX [jů iks]

Neviditelný sourozenec UI (viz výše), který se uplatňuje při 

návrhu dané služby či aplikace. Zkoumá a testuje očeká-

vání uživatele při používání dané služby, aby se navrhla co 

nejlépe.

nebo také: user experience

user story [jůsr story]
Druhý klíčový typ projektové úlohy, která popisuje dílčí funkcionalitu. Je podřazena epicu a popisuje, 

jakým způsobem bude uživatel danou věc používat. Obvykle se jeden epic rozpadne do několika 

scénářů. Takže kdybychom např. do e-shopu chtěli přidat možnost platby online, půjde o epic. 

Zařídit, aby to šlo i přes Google Pay, bude user story. Konkrétní zadání na programátora propojit 

platební bránu a databázi objednávek pak bude task.

waterfall [votrfol]
Způsob vývoje, kdy se vymyslí finální produkt včetně funkcí a vzhledu a vyvíjí se celý najednou 

k určitému datu. Oproti agilnímu vývoji (viz výše) se liší především v tom, že se nepracuje se 

zpětnou vazbou na nedokončené části. Všichni tedy vědí, na čem mají pracovat, a zadání se 

nemění pod rukama. Zase ale déle trvá, než se finální produkt uvede na trh.

Ajťákům rozumíme. Pomůžeme vám najmout tu pravou posádku.

https://techloop.io/sourcing/

