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Myšlenky k tomu kdy, jak a proč zavírat projekty/zabíjet nápady: 

- když tým vyhoří – ať si to případně otevře někdo další 

- stanovit si metriku a když se netrefí (byť o malý kousek) tak zavřít – zkušenost z Google (pokud 

tomu lidé co na tom dělají věří, tak občas odejdou a pokračují v práci v rámci vlastní režie) 

- metriky je dobré navazovat na strategii produktu/firmy 

- ve fázi ověřování vzít někoho zvenku a projít si s ním 5 x proč 

- je dobré se i ptát "proč bychom to měli dělat zrovna my (jako firma/tým) - vazba na strategii/vizi 

- pozor na "přání otcem myšlenky" při ověřování hypotéz 

- pozor na falešně pozitivní reakce od zaměstnanců a loajálních klientů pokud je použijeme jako první 

testovací skupinu 

- zavíráme v případě technologické zastaralosti – tady jde ale většinou o zásah zvenku (konec 

podpory atd.) 

- jak poznáme, že je produkt úspěšný – měříme NPS, měříme míru použití funkcí (porovnání proti 

očekávání) 

- zajímavé je ptát se proč někdo používá řešení konkurence a ne naše 

- se zavíráním pomáhá pokud je to součástí firemní kultury (chová se tak i management) 

- pomoci může i zlehčení – interní "soutěž" PO kdo toho zabije/zastaví víc 

- jak pracovat s motivací týmu, kterému zabíjím projekt na kterém dělali – je potřeba aby bylo 

součástí kultury firmy, musí to držet pohromadě vizí (musí být jasné proč se to zahazuje) 

- k ověřování nápadů používat Lean Canvas a z něj odvozovat hypotézy, které je potřeba ověřit 

- příklad používané metriky – max 10% úsilí do maintenance (na úrovni produktu), pokud není 

splněno, tak začít zavírat 

-  jedna z možností jak ověřit jak moc zákazníci nějakou vlastnost mají rádi (pokud mám pochyby) - 

ohlásit, že ji chci zrušit a sledovat reakce 

- idea odebírat funkce pomocí A/B testu (části uživatelů odeberu) a sledovat reakce 

- odstraňování dělat dvoufázově – nejprve skrýt a pak odstranit z kódu (v odstraňování se vyplatí být 

důsledný) 


