SAFe® Scrum Master
(SSM)

Základní informace o kurzu SAFe® Scrum Master
(SSM)

Základním stavebním kamenem skutečné agility je funkční agilní tým.
Tento dvoudenní kurz pořádáme jak on-site se zázemím pražského hotelu, tak on-line
– v závislosti na aktuální epidemiologické situaci a vládních opatřeních. Díky ověřeným

technologiím a interaktivním prvkům jsme při on-line formě kurzu schopni zajistit
stejnou kvalitativní úroveň, jako při školení on-site.

Kurz vede Petr Lev, jeden z prvních certifikovaných SAFe for Scrum Masters lektorů v
České republice, který pomohl desítkám agilních týmů a Scrum Masterů ke správnému

pochopení fungování Scrumu. Petr rozjížděl agilní vlak z pozice RTE (Chief Scrum
Master) a mimo roli RTE působil i jako SM (v prostředí SAFe i mimo něj). Aktuálně
pomáhá agilním týmům z pozice agilního kouče. Podělí se o své zkušenosti z praxe
doplněné o good practices Frameworku SAFe.

Jste či chcete být Scrum Masterem v prostředí SAFe či jiném frameworku škálovaného
agile? Chcete se dostat o level dál a podpořit to mezinárodně uznávanou certifikací?

Naučte se vykonávat roli Scrum Mastera tak, abyste byli jedním z klíčových lidí ve vašem
týmu a nestal se z vás pouze „nosič lístečků a pizzy“.
Scrum je v zásadě velmi jednoduchá metoda, která agilním týmům pomáhá v iterativním
vývoji. Ďábel tkví především v detailu při jeho implementaci. Klíčové pro roli Scrum

Mastera je pochopení PROČ máte realizovat jednotlivé eventy a následně se to naučit
dělat efektivně.

Účast na tomto kurzu je nezbytnou podmínkou pro získání certifikace SAFe® Scrum
Master.
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Cíle kurzu
Účastníci kurzu:
• seznámí se s rolí a fungováním Scrum Mastera v organizaci využívající Scaled
Agile Framework (SAFe) pro realizaci vývoje produktů

• naučí se aplikovat SCRUM v prostředí SAFe

• získají znalosti o škálování agilních principů v kontextu týmu agilních týmů
nebo celé firmy

• pochopí důležitost role Scrum Masterů při přípravě a realizaci programových

ceremonií, jakými je například plánování tzv. Program inkrementu (PI), a také
při exekuci PI

• se budou věnovat i coachingu agilních týmů s cílem zvyšování výkonnosti
směrem k maximalizaci dodávané business hodnoty

• připraví se na certifikaci SAFe® Scrum Master

Osnova kurzu
1. DEN
Během prvního dne školení si prakticky vyzkoušíte a projdete vším, co metoda
Scrum obsahuje.

• Představení Scrumu v SAFe rámci

• Charakteristika role Scrum Mastera
• Facilitace jednotlivých iterací
2. DEN
Během druhého dne se dozvíte a vyzkoušíte si, jak pracuje Scrum Master
v prostředí škálovaného agile.

• Plánování program inkrementu, tzv. PI Planning
• Ukončení program inkrementu

• Jak se stát certifikovaným SAFe® Scrum Masterem

Co účastníci získají
• Pracovní sešit se všemi materiály prezentovanými v průběhu kurzu (v
digitální nebo papírové podobě – dle formy kurzu online/on-site)
• Roční členství v SAFe Community Platform
Symphera s.r.o., U Potoka 26, 252 65 Tursko, Czech Republic
Tel: +420 732 887 283; E-mail: office@symphera.com

2

• Certifikát o absolvování kurzu
• Právo na jeden bezplatný pokus ke složení certifikační

zkoušky SAFe® Scrum Master v termínu 30 dnů od absolvování kurzu

Pro koho je kurz určen
Kurz je určen zejména pro Scrum Mastery, agilní kouče a team leadery.

Předpoklady pro účast
• Základní orientace v agilních principech

• Povědomí o Scrum a Kanban metodách

Doba trvání
Kurz trvá 2 dny.

Certifikace
Certifikační zkouška SAFe® Scrum Master není skládána v průběhu tohoto

kurzu, nicméně každý z účastníků bude mít po absolvování kurzu k dispozici
jeden pokus na její složení ve lhůtě 30 dní od absolvování kurzu.
Certifikační zkouška
• Název: SAFe® Scrum Master (SSM)
• Jazyk zkoušky: angličtina
• Formát: výběr z variant
• Způsob skládání: web-based (jediný prohlížeč), closed book pravidlo, není
povolena asistence druhé osoby

• Přístup ke zkoušce: kandidáti mohou spustit certifikační zkoušku ze SAFe
Community Platform, podmínkou je účast na kurzu SAFe ®Scrum Master

• Čas zkoušky: 90 minut
• Počet otázek: 45
• Podmínka úspěchu: 34 správných odpovědí (75 %)
SAFe certifikační balíček

Po úspěšném složení zkoušky získáte:
• Certifikát SAFe ® 5 Scrum Master
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• Digitální badge SAFe ® 5 Scrum Master, který můžete využít k propagování
vašeho studijního úspěchu v online prostředí

• Roční certifikační členství jako SAFe Scrum Master, které zahrnuje přístup
do Scale Agile Community of Practice

• Přístup k řadě zajímavých studijních materiálů využitelných při
implementaci metodického rámce SAFe ve vaší firmě

Roční obnova

• Platnost certifikace SSM je 1 rok od vydání

• V případě, že před uplynutím platnosti vašeho certifikátu složíte jinou

SAFe ® certifikační zkoušku (např. SAFe ® Product Owner, RTE, …), prodlouží
se jeho platnost automaticky o další rok

Cena kurzu
Standardní cena kurzu činí 29.000 bez DPH. Zeptejte se nás na výhodnější
nabídku pro naše klienty.

Další školení z rodiny SAFe

Mimo kurzu SAFe® Scrum Master připravujeme naše klienty i na další SAFe® certifikační
zkoušky pro všechny klíčové role:
•

SAFe ® Release Train Engineer – Release train engineers

•

SAFe ® Product Owner/Product Manager – Product owners a Product managers

•

SAFe ® for Architects – Architekti

•

SAFe ® for Teams – Členové agilních týmů fungujících v kontextu týmu agilních
týmů

•

Leading SAFe® - Kurz obsahuje znalosti nezbytné pro řízení agilní transformace s

využitím metodického rámce Scaled Agile Framework® (SAFe) a jeho principů. Ty jsou
odvozeny z osvědčených přístupů jako jsou Lean, systémové myšlení, agilní vývoj
software, produktový vývoj nebo DevOps.

Pro ty, kteří se chtějí s principy SAFe teprve seznámit, je určen půldenní workshop
Introducing SAFe®.
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Školitel
PETR LEV
SAFe® Program Consultant (SPC), Senior Consultant, Agile
Coach, Release Train Engineer, SAFe® Scrum Master

Trainer, SAFe® Product Owner/Manager Trainer, Scrum
Trainer, Senior Project Manager

10 let zkušeností:
•

V pozici Release Train Engineer implementoval a řídil první Agile Release Train
(framework SAFe®)

•

V roli SPC mentoroval a koučoval RTEs a SMs dalších ART

•

Scrum Master v několika agilních týmech (SAFe i neškálované prostředí)

•

Agilní koučing a rozvoj desítek agilních týmů

•

Vedl assessmenty agilních týmů a projektových manažerů

•

Byl součástí core týmu odpovídající za Agilní transformaci jedné z předních
tuzemských bank

•

Školitel metodiky Scrum, SAFe® Scrum Master a SAFe® PO/Manager

•

Konzultace Projektového řízení napříč sektory

•

Řízení komplexních projektů (rozsah až cca 80 Mio)

Certifikace:

SAFe® 5 Program Consultant (SPC), SAFe® 5 Agilist, CSM (Certified Scrum Master),
PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Agile Practitioner, Agile PM®
Odborné aktivity:
Příležitostně přednáší na univerzitách či konferencích, podílí se na organizaci konferencí
projektového řízení v Čechách, je zakladatelem klubu projektového řízení.
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Symphera s.r.o.
U Potoka 26
Tursko

Symphera je společnost se zaměřením na
podporu Projektového a Programového Řízení.

Našim zákazníkům přinášíme zkušenost. Tato

252 65

zkušenost je spojením celosvětově uznávaných

Czech Republic

lepší způsoby dodávání projektů a programů a

Praha

Tel: +420 732 887 283

E-mail: office@symphera.com
www.symphera.cz

standardů a nejlepších praxí. Neustále hledáme
zlepšujeme jejich výuku.

Symphera dodává do mnoha evropských zemí,
ve kterých jsme vyškolili stovky projektových
manažerů. V Čechách, na Slovensku, Německu,

Belgii, Holandsku, Dánsku, Anglii a jiných zemích
jsme školili PRINCE2® metodiku, která se stala

standardem Projektového Řízení. Mezi naše
klienty patří společnosti:

ČSOB, ING, CBRE, CETELEM, ČS, Equa bank, AXA,
Citibank Europe plc, Acision, Logica / CGI, Oracle,

HEWLETT-PACKARD, IBM, Ness Technologies,
Datasys, Atos IT Solutions and Services,

Capgemini, Kapsch, Fujitsu Siemens, ERICSSON,
SOFTIP,

T-Mobile,

T-Systems,

Vodafone,

Orange, France Telecom, Deutsche Telecom AG,

Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG, DHL,
RadioFreeEurope, Fakultní nemocnice Ostrava,

Kvados, AVX, ARBES Technologies, ALEF NULA,
ALGOTECH, 3M Česko, CEITEC, Economia,

McDonald´s, MAKRO Cash & Carry ČR, Kraft
Foods CR,

Kaufland DE, TNT Express, FTV

Prima, Slovenský plynárenský priemysel, EVRAZ
VÍTKOVICE STEEL a z mnoha jiných firem.
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