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Abstrakt 

V této práci jsou charakterizovány agilní metodiky OpenUP, Scrum a extrémního 

programování, následuje popis rozdílů mezi těmito třemi metodikami s uvedením příkladů 

jejich pouţití. 

Dále je uveden popis procesu v reálné firmě netdevelo s.r.o. za pomoci programu Eclipse 

Process Framework Composer a návrhy na vylepšení aktuálního procesu inpirovanými  v 

popsaných metodikách. 

V závěru je zhodnocen rozdíl mezi tradičními a agilními metodikami vývoje softwaru, průběh 

modelování aktuálního procesu v netdevelo s.r.o a moţnost nasazení navrhovaných změn. 

Klíčová slova 

Agilní, tradiční, metodika, procesní framework, Vodopádový model, OpenUP, Scrum, XP, 

extrémní programování, EPF, EPF Composer, proces, role, artefakt. 

 

Absatract 

In this work are describe agile methodologies OpenUP, Scrum and extreme programming, next, 

there is described differences between this three methodologies with said examples of their 

usage. 

Next, there is said description of process in real company netdevelo s.r.o. with help of software 

Eclipse Process Framework Composer and proposal on improvement of actual process inspired 

in described methodologies. 

In conclusion, there is appraised difference between tradition and agile methodologies of 

software development, procedure of modelling in netdevelo s.r.o. and ability of usage of 

proposed changes. 
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AJAX Asynchronous JavaScript and XML. 

CSS Cascading Style Sheets. 

e-shop Označení pro aplikaci (software) internetového obchodu. 
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Stakeholder označuje osobu, které se nějakým způsobem dotýká právě vyvíjený 

software. Obvykle označuje zákazníka. 

NASA National Aeronautics and Space Administration, Národní úřad pro letectví a 

kosmonautiku 
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1. Úvod 

Naprostá většina programátorů vyvíjí své aplikace z nějakého důvodu. Ten důvod jsou často 

zisk, peníze či obţiva. Pokud pracuje programátor samostatně, pak vše, od jakéhosi sepsání 

poţadavků na produkt, jeho návrhu, samotné implementace, testování, nasazení do provozu a 

údrţby, zvládne sám, citem. V případě, ţe produkt vyvíjí firma, kde se na celém procesu výroby 

podílí tým pracovníků, pak je nutné celý proces optimalizovat. V takovémto prostředí můţe 

vzniknout chaos, mohou se ztrácet nově zadané poţadavky, produkt můţe být nekvalitní, 

zákazník můţe na konci obdrţet zcela jiný produkt, neţ si představoval (aniţ by přímo byla vina 

na straně zákazníka či vývojového týmu). Vývoj softwaru se v takovémto prostředí stává 

drahým, neziskovým, můţe být takřka zcela znemoţněn. 

Od počátku vývoje software přešlo několik vln, jak vyvíjet software efektivně. V současnosti 

existuje nespočet metodik, procesních frameworků nebo tzv. sad „best practices“, které radí 

nebo přímo předepisují, jak efektivně vytvářet kvalitní produkt. 

1.1. Motivace 

Od roku 2007 pracuji ve firmě NetDevelo s.r.o. na pozici programátor. V době, kdy jsem ve 

firmě začínal, měla celá společnost asi 12 zaměstnanců, kteří pravidelně docházeli do kanceláří 

firmy. V takovémto počtu lidí je moţné vyvíjet software relativně bez potíţí, aniţ by byl proces 

vývoje nějak více řízen nebo formálně specifikován. Všichni zaměstnanci se znali osobně a o 

tom, jak nepsaná pravidla procesu vývoje fungovala, jsme si mohli všichni snadno popovídat. 

Během následujících tří let (mezi lety 2007 a 2010) se počet zaměstnanců, kteří se podílí na 

vývoji software (včetně obchodních zástupců či správců serverů), dostal na počet asi 40 

zaměstnanců. Se zvyšujícím se počtu zaměstnanců šel také ruku v ruce poţadavek na rozšíření 

prostorů pro pracovníky. Postupně se zvyšovala jak kapacita kanceláří, tak jejich počet, aţ došlo 

k tomu, ţe celá firma zabírá dvě patra. Díky tomuto všemu se samozřejmě neustále zhoršovala 

moţnost komunikace mezi zaměstnanci a vedoucí pracovníci ztráceli kontrolu nad tím, co jejich 

podřízení zrovna dělají. Vlivem těchto problémů také pomalu narůstal problém sniţující se 

produktivity práce, nejsnáze odhalitelný a měřitelný u programátorů. S počtem zaměstnanců 

také samozřejmě narůstal počet souběţně se implementujících projektů. 

Všechny tyto symptomy poněkud divokého řízení vedly k tomu, ţe se začaly vydávat nařízení, 

které popisují, jak se má v některých situacích postupovat. Firma také prošla certifikací TÜV 

pro normy ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005. 
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Největší problém tedy spočívá spíše v efektivitě práce, neţ přímo v neschopnosti dodat kvalitní 

produkt. Zlepšovat se však lze na všech frontách. 
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2. Historie vývoje softwaru 

2.1. Počátky vývoje počítačů a softwaru 

Historie skutečných počítačů, tak jak je chápeme dnes, sahá asi do 30. let 20. století, kdy 

slouţily téměř výhradně k provádění sloţitých výpočtů. Jejich rozvoj se začíná zrychlovat 

s příchodem 2. světové války a potřebou počítat trajektorie balistických raket (počítač Z3), 

dešifrovat vojenské zprávy (Colossus) nebo provádět výpočty balistických tabulek (Mark I). 

Programovatelnost těchto strojů nebyla na vysoké úrovni, obsluhovat je musel specielně 

proškolený personál. Vývoj směřoval nezadrţitelně ke zvyšování výkonu, postupně 

k miniaturizaci a zlevňování. Tehdy se počítače začaly rozšiřovat i do firem a domácností. Ve 

chvíli, kdy firmy (a státní instituce) začaly mít potřebu sloţitějších výpočetních výkonů, vznikl i 

jejich poţadavek vývoje jimi definovaného software. Od okamţiku, kdy si zákazník určuje, jaký 

chce software, se datuje vznik problémů s efektivním vývojem software a současně i počátek 

disciplíny zvané softwarové inţenýrství. 

„Softwarové inţenýrství je činnost zahrnující inţenýrství, informatiku a management, jejímţ 

cílem je návrh, tvorba a údrţba počítačových programů.“ Vývoj software a softwarové 

inţenýrství jsou oblasti, které spolu velmi úzce souvisí, společně prošly v posledních asi 50 

letech několika etapami: 

 Asi do roku 1965 – v té době programátoři vytvářeli programy, které byly uzpůsobené 

jen běhu na jedné konkrétní architektuře počítače. Programy většinou nejsou dále 

udrţované a mnohdy byly v počítači tzv. „zadrátované“, čili neměnné. 

 Asi do roku 1970 – v této době vzniká první metodika, a to je vodopádový vývoj 

softwaru. Tím jsou také poloţeny základy softwarového inţenýrství. 

 Asi do roku 1980 – začínají se prodávat jednotlivé části programu (knihovny) jako 

doplňky, namísto na míru šitých programů. Začínají se vyskytovat první váţnější potíţe 

při vývoji softwaru (např. nekonečné projekty), protoţe neexistují ţádné zavedené 

postupy. Začínají se zavádět techniky, jako je například specifikace, návrh, testování, 

zajištění kvality atd. 

 Asi do roku 1990 – jak se rozvíjí software, tak i softwarové inţenýrství. Dochází 

k rozvoji softwarových metodik. Přichází standardizace, vzájemná spolupráce 

softwarových produktů, jednorázová řešení ustupují do pozadí. Zavádí se pouţívání a 

specifikace architektur a modelů. 

Metodiky lze rozdělovat podle mnoha kritérií, jedním z nich je například pohled na přístup 

k vývoji. V takovém případě se metodiky dělí na úkolocentrické (především tradiční metodiky) 

a hodnotocentrické (agilní metodiky). 
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Úkolocentricky zaměřený vývoj spočívá v přesném plnění zadaných úkolů (úkoly mohou být 

seřazeny podle náročnosti na zdroje, priorit, data dokončení apod.) 

Hodnotocentrické zaměření odpovídá iteračnímu vývoji, kdy postupně během iterací v průběhu 

projektu přidáváme k produktu hodnotu, zákazník vidí neustálý pokrok a vývoj produktu. 

 

2.1.1. Vodopádový model vývoje softwaru 
V počátcích vývoje software byl proces vývoje software chápán jako přísně lineární tok (podle 

známého diagramu zvaný jako „vodopádový model“ – viz obrázek číslo 1), skládá se z několika 

hlavních fází – sběr poţadavků, návrh, implementace, testování a údrţby. Tento model byl 

dlouhou dobu povaţován za správný a funkční. Principem je, ţe se přechází od jedné fáze ke 

druhé aţ tehdy, je-li předchozí fáze zcela dokončena. Například, nejprve je zcela kompletně 

nachystána analýza poţadavků, které jsou tímto pevně dané. Aţ poté se přejde k další fázi, coţ 

je návrh. 

Tento model však není zcela zavrhnutý ani zcela nefunkční. Jeho různé modifikace jsou 

doposud vyuţívány v praxi, například od NASA nebo před rokem 1994 Ministerstvem obrany 

Spojených států .  

Klady 

Při vývoji software podle tohoto modelu je nutné se ji ţ ve fázi sbírání poţadavků a návrhu 

velmi důkladně ujišťovat, ţe poţadavky a následný návrh jsou správné a kompletní. Na konci 

kaţdé fáze projektu si musíme být jisti, ţe postupujeme správně, ve shodě s poţadavky 

zákazníka; potom je moţné přejít k další fázi.  

Za další z výhod vodopádového modelu se dá povaţovat i to, ţe je kladena stejná důleţitost jak 

zdrojovému kódu, tak dokumentaci. V případě, ţe by některý z důleţitých členů opustil 

vývojový tým, pak je nahrazen snáze, neţ v případech agilních metod, kdy je dokumentace 

většinou upozaděna nebo téměř zcela vynechána. 

Mnoho lidí také upřednostňuje vodopádový model proto, ţe je jednoduchý, jednoduše 

pochopitelný pro kaţdého, jeho fáze jsou jasně odděleny. 

I přesto je pro vývoj software lépe pouţít nedokonalý vodopádový model neţ ţádný, a tím 

pádem se vyhnout částečně nahodilému či nelogickému postupu. 

Vodopádový model však ve svém přísně lineárním toku akcí přináší i nevýhody. 
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Zápory 

Ne zřídka kritika směřuje k tomu, ţe u sloţitějších projektů není moţné zcela uzavřít jednu fázi 

před tím, neţ se začne pracovat na fázi další. Klientům nemusí být v počátku projektu (čili 

během sbírání poţadavků) jasné, jaké jsou jejich všechny poţadavky, nevědí, co vlastně chtějí. 

Mnoho poţadavků se jim ujasní aţ ve chvíli, kdy je jim předvedena vývojová verze, ke které se 

mohou vyjádřit. Klient pak začne měnit své poţadavky a vývojáři ztrácí kontrolu nad 

projektem. Jestliţe klient změní poţadavky aţ poté, kdy je jiţ návrh hotov, je nutné návrh 

doplnit a přepracovat, čímţ je mnoho dříve udělané práce znehodnoceno. 

Tato rizika změn poţadavků (obvykle z toho důvodu, ţe zákazník nemá zkušenosti s obdobným 

software, takţe přesně neví, co chce), jsou znázorněna na obrázku číslo 1, kde křivka, označující 

velikost rizika, ţe projekt selţe, dramaticky roste po kompletaci zákazníkových poţadavků aţ 

během návrhu. 

Čas

Analýza 

požadavků

Údržba

Testy

Implementace

Návrh

R
iz
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Obrázek číslo 1. Riziko během průběhu procesu. 

Protoţe se však postupem času vyvinulo mnoho jiných metodik, je jasné, ţe vodopádový model 

nedostačoval velké skupině vývojářů, kteří potřebovali zaloţit své počínání na metodikou 

předdefinovaných, krocích. Jedná se jak o modifikace vodopádového modelu (například 

Sashimi modifikace, Royce final model), tak i o metodiky, které se neopírají o tento model 

(například eXtreme Programming, Scrum, RUP, Lean software development). 
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2.1.2. Agilní metodiky 
Na úvod je vhodné zmínit nejasnost v názvosloví. Při studiu metodik lze narazit na to, ţe různí 

autoři označují některé metodiky různě: 

 Metodika – označení metodika určuje jakýsi návod, jak postupovat. Zdá se, ţe by to 

měl být méně obecný termín, neţ procesní framework. Metodiky jsou podmnoţinou 

procesních frameworků. 

 Procesní framework – takto je například označeno OpenUP na anglické Wikipedii. 

Podle názvu bychom očekávali, ţe procesní framework je jakýsi rámcový popis, jak by 

měl proces vypadat, ale je pak na samotné implementaci týmu, do jaké podoby tým 

tento framework rozvine. Jeví se to jako více obecné označení, neţ je metodika. 

 Sada „best practices“ – takto je obvykle označováno extrémní programování. V tomto 

případě je docela jasné, ţe se jedná vlastně jen o popis doporučených zkušeností, které 

je vhodné pouţívat při vývoji software. Avšak pokud začneme vnímat extrémní 

programování šířeji, tak zjistíme, ţe i extrémní programování lze povaţovat za 

metodiku, protoţe naznačuje, jak by měl vypadat proces, popisuje role a aktivity. 

Označovat extrémní programování jako sadu best practices mi připadá jako označení 

jen malé části metodiky XP. Koneckonců i některé zdroje, jako například Wikipedie, 

označují extrémní programování jako metodiku. 

Pro zjednodušení budu dále v textu pro OpenUP, Scrum a XP udrţovat označení metodika. 

Po dlouhou dobu se pouţívaly metodiky označované jako tzv. „heavyweight“, metodiky 

označované také jako tradiční, typickým zástupcem je vodopádový model nebo jeho některé 

modifikace. Jako jejich protipól vznikly metodiky označované jako „agilní“, jsou to například 

Extrémní programování, Scrum, FDD a další. Jádro těchto metodik bylo popsáno v dokumentu 

jménem Manifest agilního vývoje softwaru (Manifesto for Agile Software Development) v roce 

2001, kde sedmnáct programátorů z různých částí světa sepsalo několik základních bodů, jak je 

moţné vyvíjet software kvalitněji, rychleji a levněji. 

Cílem softwarového procesu je zajistit, ţe díky organizaci vývoje budou splněny tyto body: 

1. Bude dodán správný software 

2. Software bude správně udělán 

3. Software bude vyroben rychle 

4. Software bude vyroben hospodárně 

Existuje mnoho přístupů, jak se s těmito body vypořádat. Některé softwarové procesy lpí na 

mnoha přesně popsaných (formálních) procedurách. Vývojáři jsou potom zatíţeni produkcí 

mnoha artefaktů.  Produktu potom hrozí to, ţe ho zákazník uvidí aţ na konci vývoje, protoţe 
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demonstrace produktu zákazníkovi probíhají zřídka, někdy dokonce aţ při předání produktu 

zákazníkovi. Právě vývojáři a jejich čas je na projektu to nejvzácnější, proto není vhodné mrhat 

jejich časem na produkci méně podstatných artefaktů, místo toho aby produkovali zdrojový kód, 

který se povaţuje za nejpodstatnější artefakt. 

Pro správné řízení zdrojů je optimální proces, který si nepotrpí na formalitách, ale zaměřuje se 

na produkci klíčových artefaktů. Pro takové je lepší zvolit feedback-driven proces, který dodává 

fungující software rychle (sviţně). 

Právě takovými procesy (metodikami) jsou XP, OpenUP nebo Scrum, ale i mnohé další. Tyto 

metodiky poněkud potlačují formality, avšak nikoli na úkor nedostatku řízení nebo disciplíny. 

Za nejlepší procesy a nástroje jsou povaţovány ty, díky kterým dokáţou lidé zainteresovaní na 

projektu co nejefektivněji vykonávat svou práci. Aby mohly procesy či nástroje pomoci 

pracovat lidem co nejefektivněji, musí vytvářet atmosféru porozumění a spolupráce. Agilní 

metodiky pouţívají tak malého mnoţství procesů, aby to bylo stále bezpečné (nevznikal chaos 

nebo samovláda), a tak jednoduché nástroje, aby byly stále efektivní a byly přínosem pro lidi a 

jejich spolupráci. 

Některé dříve důleţité součásti vývoje se dostávají do pozadí (například analýza či 

dokumentace) a upřesňuje se komunikace uvnitř týmu a komunikace týmu se zákazníkem. 

Důleţitou součástí je také rychlost reakce na změny poţadavků. V Agilním manifestu je 

doporučeno sníţit délku trvání iterací a zvýšit jejich počet, coţ dává zákazníkovi větší prostor 

pro poskytnutí včasné zpětné vazby. Častější iterace umoţňují zákazníkovi lépe sledovat postup 

prací a je tím více vtaţen do procesu vývoje. Kvůli častému vydávání nových verzí je nutné i 

častější testování, které opět vede ke zvýšení kvality produktu. Mnoho agilních metodik 

vyţaduje, aby se dříve neţ kód vytvořily testy, čímţ se zajišťuje to, ţe se budou testovat 

poţadavky zadání projektu a ne poţadavky podle implementace, která nemusí přesně odpovídat 

zadání. 

Sniţuje se i mnoţství dokumentace, protoţe jako dokumentace je chápán i zdrojový kód. Je 

však nutné, aby byl zdrojový kód tvořen podle vnitřních předpisů či doporučení. Vzhledem 

k častým iteracím je totiţ pravděpodobné, ţe se některý z programátorů bude ke zdrojovému 

kódu vracet a bude chtít kód rychle pochopit a pozměnit.  

Méně prostředků je věnováno i na komplexní analýzu projektu. Je to především ze dvou důvodů 

– zákazník můţe po několika iteracích zjistit, ţe je nutné přeformulovat poţadavky takovým 

způsobem, ţe komplexní analýzu by bylo třeba z velké části zahodit a zpracovat ji znovu, a také 

z toho důvodu, ţe zákazník nemá potřebu disponovat velkým mnoţstvím materiálu putujícím 

k němu od vývojářů. Návrhy databáze nebo objektové modely jsou pro většinu zákazníků nic 
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neříkající. Pro zákazníky je spíše směrodatný produkt, který vidí na konci kaţdé iterace. Návrh 

však není zcela potlačen nebo vypuštěn, je však nutné ho během času měnit podle měnících se 

poţadavků a je nutné, aby byl kvalitní. To, ţe je nutné návrh měnit, však neukazuje na to, ţe by 

byl nekvalitní, ale spíše ukazuje dobrou komunikaci se zákazníkem.  

Některé rozdíly mezi tradičními a agilními metodikami popisuje dobře následující tabulka: 
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 Agilní metody Tradiční metody 

Přístup Adaptivní Předem daný 

Měřítko úspěchu Hodnota pro zákazníka Shoda se specifikací 

Velikost projektu Malý Velký 

Styl managementu Decentralizovaný Autokratický 

Kultura Vedení, spolupráce Příkazy, kontrola 

Dokumentace Jen nezbytná Obsáhlá 

Důraz Lidi Proces 

Iterace Krátké, častější Dlouhé, méně časté 

Velikost týmu Malý, kreativní Velký 

Plánování dopředu Minimální Obsáhlé 

 

 

Dalším přístupem, jak vnímat rozdíl mezi tradičními a agilními metodikami, je pohled na to, 

které oblasti projektu povaţují za fixní a proměnné. Tradiční metodiky povaţují za fixní 

definovanou funkcionalitu, zatímco čas a zdroje chápe jako proměnné. U agilních metodik je 

tento pohled přesně opačný, čili fixní jsou čas se zdroji, funkcionalita je proměnná. 

  

Tabulka číslo 1. Některé rozdílné rysy mezi agilními a tradičními metodikami. 
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3. Popis a charakteristika vybraných metodik 

V této kapitole se pokusím stručně - stručně proto, ţe se nebudu pokoušet o kompletní popis 

metodik, ale o vystihnutí jejich nejdůleţitějších rysů – popsat metodiky OpenUP, Scrum a 

Extrémní programování. Všechny tři metodiky jsou vypracované v rámci projektu Eclipse 

Process Framework. Případný kompletnější popis metodik lze najít na internetu, avšak téměř 

výhradně v angličtině.  

3.1. OpenUP 

3.1.1. Základní charakteristika 
Eclipse Foundation vyvinula tento proces jako open source, snaţí se poskytovat nejlepší 

zkušenosti („best practices“) vývoje softwaru v celé jeho šíři a rozdílnosti. OpenUP zachovává 

základní rysy RUP, včetně iterativního vývoje, scénářů uţití, management rizik nebo „na 

architekturu“ zaměřený přístup. 

Některé zdroje zařazují OpenUP (vycházející z RUP) do tradičních metodik, některé zdroje ho 

řadí do metodik agilních. 

OpenUP aplikuje iterativní a inkrementální přístup uvnitř strukturovaného ţivotního cyklu. 

OpenUP si zachovává i další základní znaky RUP, včetně případů uţití (use cases), scénáři 

řízený vývoj, risk managementu či architektonicko-centrický přístup. Mnoho volitelných 

součástí RUP byla však z OpenUP vyjmuta a mnoho částí bylo sloučeno. Výsledkem je, ţe 

OpenUP je jednoduší proces, ale je stále zaloţeno na principech RUP. 

Díky ţivotnímu cyklu odvíjejícímu se v iteracích vidí zákazník přidanou hodnotu kaţdých 

několik týdnů vydáním otestovaného demonstračního (nebo k vydání připraveného) produktu. 

Potřebná rozhodnutí je nutné dělat během procesu rychle, bez zbytečných prodlev. Iterativní 

vývoj je zacílen na tvorbu funkčního kódu, sniţující riziko problému zvaného „analýza-

paralýza“. Časté ukázkové verze funkčního kódu poskytují dostatečnou zpětnou vazbu, coţ 

umoţňuje případnou potřebu změny směru vývoje. 

V popisu OpenUP lze najít i počáteční poznatky, jak začít a nasadit OpenUP do firemního 

procesu. 
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OpenUP má specifikováno několik úrovní, ve kterých ho lze aplikovat: 

 Minimální (minimal) – obsahuje jen nejzákladnější části: 

o iterativní vývoj 

o spolupráce v týmu 

o neustálá integrace a testování 

o časté vydávání funkčních verzí software 

o a další. 

 Kompletní (complete) – OpenUP je hlavním procesem při tvorbě software. Rozšiřuje 

minimální stupeň například o: 

o Získávání a zaznamenávání poţadavků zákazníka. 

o Testování systému zaručuje, ţe splňuje zákazníkovy poţadavky. 

o Práce má určeny priority, iterace jsou plánovány a odhadovány, členové týmu si 

rozebírají práci, kterou je potřeba udělat. 

o A další. 

 Rozšiřitelná (extensible) – OpenUP slouţí jako základ procesu při jeho dalším 

doplňování a rozšiřování. OpenUP lze rozšířit podle vlastní potřeby o: 

o nové role (nebo modifikovat stávající) 

o přidání kroků do úkolů 

o změnit nebo přidat nový ţivotní cyklus projektu 

o a další. 

3.1.2. Základní pojmy 
Všichni uţivatelé procesu by měli znát význam základních pojmů a konceptů: 

 Work product (produkt, pracovní produkt) – má mnoho podob (forem), jsou to ku 

příkladu: dokumenty (vize, plán projektu, …), modely (use case model, návrh tříd, 

návrh subsystémů, …), databáze, excelovské tabulky, zdrojové kódy, binární soubory. 

Produkt se dále dělí na „artefakt“, pokud to je konkrétní věc, a „výstupy“ (v originále 

outcomes), pokud to není něco konkrétního, a „skupina výstupů“ (deliverables), jedná-li 

se o balík artefaktů. 

 Role – definuje chování a odpovědnosti lidí, nebo skupiny lidí, kteří spolu pracují jako 

tým. Mějme na paměti, ţe role neodpovídá člověku, role popisuje odpovědnosti. Člověk 

můţe zastávat více rolí v jednu chvíli a mění role v průběhu projektu. Role jsou 

kupříkladu analytik (reprezentuje zákazníka a konečné uţivatele, sbírá vstupy od 

stakeholderů a definuje poţadavky). 

 Úkol – je práce vykonávaná rolí. Je definovaná jako série kroků, která vede k vytvoření 

nebo vylepšení jednoho nebo více produktů. Příklad: plánování iterace – definuje rozsah 

a závazky jedné iterace. 
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 Proces – procesy slučují úkoly, produkty a role a dávají jim strukturu a postupnou 

sekvenci. Aktivity nebo úkoly lze označit jako „naplánované“ a v tu chvíli se očekává, 

ţe práce bude přidělena. 

3.1.3. Role 
V OpenUP jsou tyto základní role: 

 Jakákoli role – jakákoli role můţe vznést poţadavek na změnu. Můţe vykonávat 

základní činnosti, jako jsou: podílet se na hodnocení, pracovat na konkrétní iteraci či 

některé další věci. 

 Analytik – jeho prací je získávat poţadavky o produktu od zákazníka, porozumět 

problému, který má software řešit, či měnit priority u poţadavků. Dále například vytváří 

slovník a vizi. 

 Architekt – je zodpovědný za definici architektury softwaru, tato definice obsahuje 

základní technické parametry, omezení celkového návrhu a rozhodnutí o implementaci 

softwaru. Je zodpovědný za architekturu a vykonává úkoly spojené s touto 

zodpovědností. 

 Programátor – jeho hlavní zodpovědnost je vyvíjet části softwaru, včetně návrhů 

řešení, které se jiţ opírají o architekturu, dále to je tvorba unit-testů či integrace 

komponent. 

 Projektový manažer – projektový manaţer se nejvíce podílí na vedení projektu. 

Dopomáhá ke spolupráci se zákazníkem. Je zodpovědný například za artefakty plán 

iterace nebo projektový plán. 

 Zákazník – obecněji je tato role popsána jako skupina lidí, kterou je potřeba výsledným 

softwarem uspokojit. Zjednodušeně řečeno se jedná o zákazníka (nebo někoho ze strany 

zákazníka).  

Jen dodám, ţe v popisu OpenUP se vyskytuje i označení stakeholderů, které se dá přirovnat 

k roli zákazníka. 

3.1.4. Artefakty 
OpenUP obsahuje popis mnoha artefakt, v této práci budou popsány ty nejdůleţitější: 

 Poznámky k architektuře – obsahuje seznam rozhodnutí, jejich důvod, omezení a 

podobně, týkajících se architektury. 

 Implementace – soubor všeho, zdrojových kódů a všeho dalšího, co se jich těsně dotýká 

(datové soubory, nápověda, kompilační skripty a další). 

 Build – aktuální soubor binárních souborů na konci iterace. 

 Projektový plán – obsahuje všechny potřebné informace potřebné pro strategická 

rozhodnutí. 
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 Iterační plán – obsahuje cíle iterace, kdo má přiřazenou jakou práci a kritéria pro 

hodnocení iterace. 

 Seznam úkolů – obsahuje seznam veškeré naplánované práce, které musí být v rámci 

projektu udělána. 

 Slovník – definuje důleţité pojmy pouţité v projektu. 

 Vize – pohled stakeholderů na to, jak bude vypadat výsledný produkt. 

 Případ uţití (Use case) – definuje chování systému. 

 Technická specifikace – soubor artefaktů – slovník, System-WideRequirements, 

případy uţití, vize a use-case model. 

 Další artefakty jsou Test case, Test log, Test skript, Developer test, seznam rizik. 

3.1.5. Vrstvy OpenUP 
Hlavní proces OpenUP má několik vrstev, které jsou vidět na obrázku číslo 2. 

 

Obrázek číslo 2. Vrstvy OpenUP. [2] 
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Micro-increments (mikro-inkrementace) – základní krátké jednotky práce, které jsou neustále 

vykonávány a zajišťují měřitelný pokrok projektu k cíli. Díky těmto mikro-inkrementacím je 

během vývoje poskytována velmi brzy zpětná vazba a umoţňuje adaptivní řízení a rozhodování 

během iterace. 

Lifecycle iteration (iterace ţivotní cyklu) – má strukturu jako micro-incerements, délka je 

v týdnech a je zaměřena na vydání stabilních buildů, které se iterativně blíţí ke splnění cílů 

probíhající iterace. 

Project lifecycle (ţivotní cyklus projektu) – tato část se dělí na čtyři části: počáteční, 

upřesňovací, konstrukční a předávací. Nad projektem je dodrţován dobrý dohled díky tomu, ţe 

ţivotní cyklus projektu je přehledný pro zúčastněné zákazníky i členy týmu. Tito také mohou 

dělat rozhodnutí v daném čase. Projektový plán definuje ţivotní cyklus, konečný výsledek a 

vydanou aplikaci. 

3.1.6. Pro koho je OpenUP určený 
OpenUP je proces vhodný pro malé týmy (3 aţ 6 členů), spolupracovníci by měli sdílet 

společné pracovní prostory. Pro výrazně rozdílné týmy je moţné OpenUP modifikovat nebo 

rozšířit, aby vyhovoval potřebám takového týmu. Také se předpokládá relativně krátká doba 

vývoje projektu – obvykle 3 aţ 6 měsíců. 

OpenUP je vhodný pro malé týmy, které pracují spolu. Členové týmů mezi sebou kaţdodenně 

komunikují. Tým obsahuje stakeholdery, vývojáře, architekty, projektové manaţery a testery. 

Tito členové dělají svá vlastní rozhodnutí týkající se jejich vlastní práce o tom, jaké jsou jejich 

priority, jak nejlépe splnit poţadavky stakeholderů. 

Členové vývojového týmu naleznou poučení, co je poţadováno od jejich role definované 

v OpenUP. Popis kaţdé role je sada aktivit a artefaktů, za které má odpovědnost. V OpenUP je 

také popsáno, jak tyto role spolupracují. 

Stakeholdeři zde najdou poučení, co mohou očekávat od vývojového týmu a jak je software 

vyvíjen. OpenUP také popisuje odpovědnosti stakeholderů a jak mohou vývojovému týmu 

napomoci k tomu, aby software splňoval jejich poţadavky.  

3.1.7. Klíčové principy 
Základní rysy OpenUP jsou postaveny na čtyřech hlavních, vzájemně se podporujících, 

principech. 
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 Zvážení priorit pro co největší přínos stakeholderům 

Tento princip dovoluje všem zúčastněným na projektu to, aby bylo vyvinuto řešení, 

které maximalizuje přínos pro stakeholdery. 

Systém, zde ve smyslu tvořeného programu, zřídka zahrnuje všechny věci nebo všechny lidi. 

Vytvořit takovýto systém vede obvykle k tomu, ţe systém je zbytečný, přebobtnalý.  

Aby tvorba systému byla úspěšná, účastníci projektu a další participující strany se musí 

soustředit na porozumění těmto třem faktorům: 

 Vyřešení problému. 

 Omezenost vývojového týmu (cena, úkoly, zdroje, řízení atd.). 

 Omezenost výsledného řešení. 

Výzvou pro všechny participující strany je vytvoření řešení, které maximalizuje přínos pro 

stakeholdery. Důleţitá je rovnováha v tvorbě kritických a cenově přínosných kompromisů mezi 

úpravami, které si zákazník přeje, a dodatečnými návrhovými změnami architektury systému. 

Hledání této rovnováhy je výzva, protoţe místa, kde se rovnováha nalézá, se dynamicky mění. 

Jak se postupně systém vyvíjí, stakeholdeři poţadují změny, objevují se nové výzvy, některá 

rizika jsou zaţehnána, ale objevila se nová, vývojový tým zjišťuje nové skutečnosti o systému. 

Změny se objevují během vývojového cyklu. Stakeholdeři a členové týmu musí být připraveni 

na přehodnocení závazků, očekávání, a upravovat plány společně s vývojem projektu. 

 Spolupráce zaměřená na společné zájmy a porozumění 

Ve vývojovém týmu by měl vládnout dobrý duch, a i díky němu vývojový tým získává 

zkušenosti, a proto následně lépe funguje spolupráce při vývoji projektu. 

Dobrého ducha panujícího ve vývojovém týmu značně podporují právě jiţ získané zkušenosti 

z vývoje software. Toto také umoţňuje efektivnější spolupráci uvnitř týmu. 

Software je vyvíjen lidmi s různými zájmy a dovednostmi. Tito lidé musí při vývoji software 

pracovat společně, vzájemně se doplňovat, aby byla jejich práce efektivní. 

 Přednostní zaměření  na architekturu, čímž se minimalizuje riziko a vývoj je 

organizovanější 

Vývoj architektury pomůţe týmu pracovat komplexněji, sníţit rizika a vyvíjet organizovaně.  

Architektura software je popis a způsob uspořádání důleţitých komponent systému a jejich 

rozhraní, pomocí kterých navzájem komunikují. Pokud by byl systém vyvíjen bez architektury, 
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byl by tento vývoj neefektivní a nahodilý. Takové systémy se pak těţko rozšiřují, znovu 

pouţívají, nebo integrují bez náročného předělávání. Architektura také poskytuje technické 

zázemí při diskuzi o nových nápadech. 

 Při vývoji ber v potaz zpětnou vazbu a vylepšuj 

Demonstracemi vývojových verzí stakeholderům získá tým brzkou a přetrvávající zpětnou 

vazbu. Také předvede přidanou hodnotu produktu. 

Obvykle není moţné znát všechny poţadavky zákazníka, vyvarovat se všem rizikům, chápat 

všechny technologie nebo umět vyjít se všemi kolegy. Dokonce, i kdybyste rozpoznali všechny 

tyto poţadavky (technologie, rizika, …), tak i přesto se tyto entity v průběhu časového cyklu 

projektu mění. Proto je důleţité demonstrovat vývojové verze pro získání zpětné vazby, 

předvedení přidané hodnoty. 

Záměr tohoto principu je získat neustálou zpětnou vazbu, aby bylo moţné zlepšovat jak 

produkt, tak i procesy uvnitř týmu. Díky tomuto neustálému vývoji (zlepšování) jsou změny 

zapracovávány snáze, díky zpětné vazbě se s velkými riziky setkáte dříve ve vývoji projektu. 

3.1.8. Proces 
Proces OpenUP prochází čtyřmi fázemi: počáteční fáze, upřesňovací fáze, konstrukční fáze, 

předávací fáze. Všechny fáze probíhají v iteracích, je doporučena vţdy alespoň jedna iterace, 

maximální počet není omezen a odvíjí se od individuální potřeby. 

A. Počáteční fáze 

OpenUP začíná počáteční fází, ve které je sepsáno a v dalších iteracích upravováno několik 

dokumentů – podílí se analytik, architekt a projektový manaţer a zákazník. Jde především o 

hlubší porozumění problému, který je potřeba řešit. Popis vlastností softwaru je prozatím 

ponechán v běţném jazyku, tak jak vlastnosti specifikoval zákazník. 

Sepíší se artefakty, jako jsou: 

 Slovník (zodpovědný je analytik) – pomáhá definovat názvosloví mezi zákazníkem a 

zhotovitelem.  

 Vize (zodpovědný je analytik) – definuje pohled zákazníka na vyvíjený software. 

Obsahuje nejdůleţitější poţadavky a funkce z pohledu zákazníka. 

 Plán projektu (zodpovědný je projektový manažer) – definuje iterace projektu, popis, 

kdo zastává jakou roli, délky iterací a další. 

Zákazník, analytik, architekt a projektový manaţer budou stále přesněji specifikovat poţadavky. 

Alespoň z počátku jsou vhodnější osobní schůzky. 
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Celý projekt začíná inicializací projektu, tato aktivita bývá označována jako „výkop“ projektu a 

skládá se ze souhlasu stakeholderů s rozsahem projektu a jakéhosi prvotního naplánování 

projektu (má na starosti zákazník a projektový manaţer) a sepsání vize projektu (má na starosti 

zákazník a analytik). 

Během celé počáteční fáze probíhá kontrola stavu projektu a jeho řízení, coţ má na starost 

projektový manaţer. Projektový manaţer sleduje stav projektu a komunikuje jak s členy týmu, 

tak se zákazníkem a určuje postup dále. Snaţí se také vyhledávat a řešit problémy nebo 

výjimky. 

Proces pokračuje další aktivitou a to je identifikace a vytříbení poţadavků. Na této aktivitě se 

podílí analytik, který doplňuje slovník a detailněji rozepisuje stávající případy uţití. Dále tester 

musí vytvořit test case na základě technické specifikace projektu. Technická specifikace je 

artefakt, který obsahuje popis poţadavků, omezení a cílů, jeţ musí software splnit. 

Posledním krokem je aktivita dohodnutí na architektuře – tento krok provádí architekt, na 

základě technické specifikace definuje architekturu v artefaktu poznámky k architektuře. 

Na konci této fáze jsou tedy poloţeny základy k definici architektury, jsou známy poţadavky 

zákazníka v podobě případů uţití, dále je sepsán slovník, plán projektu, plán iterací a test case. 

Během této fáze si tým postupně ujasní, jaký software budou vyvíjet, porozumí základní 

funkcionalitě, navrhne alespoň jedno moţné řešení a následně odhadne i celkovou cenu vývoje 

takového softwaru, rozvrhnutí prací, zjistí některá rizika spojená s projektem. 

B. Upřesňovací fáze 

V upřesňovací fázi probíhají všechny činnosti současně, nutně na sebe nenavazují. Projektový 

manaţer stále řídí a plánuje iterace, analytik identifikuje a upřesňuje poţadavky, architekt 

navrhne architekturu softwaru, programátoři jiţ začínají budovat software, především se 

zaměřením na tvorbu architektury. Úkoly, které se podaří programátorům dokončit, jsou 

následně testovány. 

V této fázi projektu se týmu podaří detailněji porozumět poţadavkům zákazníka. Během 

upřesňování poţadavků jiţ probíhá implementace a testování architektury, čímţ dochází i k její 

validaci (ověřování). Plánováním iterací je důleţité sníţit rizika, dále projektový manaţer 

plánuje další rozpis projektu a odhaduje cenu projektu. 

C. Konstrukční fáze 

Jak název napovídá, tak během konstrukční fáze jde o vytvoření softwaru. Projektový manaţer 

má stále na starost plánování a řízení iterace. Analytik se stará o získávání nových a 

upřesňování stávajících poţadavků. Programátoři v kaţdé iteraci dokončují další a další úkoly, 
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k dokončeným úkolům vyvíjí testy, sloţitější úkoly je potřeba navrhovat. Testeři vţdy testují 

dokončené úkoly, předávají ke zpracování testovací logy. 

Iterace konstrukční fáze, stejně tak jako projekt, prochází svými časovými cykly, ale 

s rozdílným zaměřením na tým (odvíjí se od toho, zda se zrovna nachází v prvním nebo 

posledním týdnu iterace). Obrázek číslo 3 ukazuje průběh jedné iterace. Iterace začíná kratší 

poradou - naplánováním iterace, která je několik málo hodin dlouhá. Počáteční jeden nebo dva 

dny jsou obvykle zaměřeny na budoucí plánování, logické seřazení úkolů (work items), zjištění 

dopadu změn na jiţ dříve udělanou práci, ale i na další věci. Většina času během iterace je 

vyčerpána na provádění úkolů v mikro inkrementacích. Z kaţdé mikro inkrementace by měl 

vyjít otestovaný kód. Na konci kaţdého týdne by měl být k dispozici stabilní build. Více 

pozornosti je věnováno těmto buildům, aby se stakeholdeři ujistili, ţe kvalita neupadá, aby 

nedošlo k ohroţení úspěšného ukončení iterace, neustále se opravují odhalené chyby. Poslední 

týden nebo několik posledních dní iterace je obvykle kladen větší důraz na opravování chyb a 

celkové vyladění neţ v předchozích týdnech. I přesto je moţné přidávat nové funkce i úpravy, 

je-li to povaţováno za vhodné či nutné. Iterace končí tak, ţe s pomocí stakeholderů je posouzen 

výsledný build programu, je posouzen i celkový průběh iterace a zpětně se navrhne, jak zlepšit 

proces pro další iteraci. 

Naplánování 

iterace

Stabilní týdenní 

sestavení programu

Několik 

málo hodin

Stabilní sestavení 

programu na konci 

iterace

Několik 

málo hodin

Zpětné zhodnocení 

a návrh zlepšení

Nadcházející naplánování,

architektura

Jeden až dva

dny

Probíhající mikro 

inkrementace, oprava chyb, 

vydávání sestavení 

programu

Probíhající oprava chyb,

mikro inkrementace,

vydávání sestavení 

programu

 

Obrázek číslo 3. Průběh konstrukční fáze. 

Členové týmu pracují efektivněji, pokud mohou ovlivnit to, co dělají a jak to dělají, spíše neţ 

jsou-li v prostředí, kde je jim řečeno, co a jak mají dělat. To, ţe se týmu dá právo a odpovědnost 
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organizovat si svoji práci a rozhodovat, jak splní poţadavky, motivuje členy týmu vydat ze sebe 

to nejlepší. Tato výsada také napomáhá zlepšit spolupráci a zajistit, ţe jednotliví členové týmu 

budou dělat to, na co mají nejlepší předpoklady a schopnosti. Tato, takzvaná samo-organizace, 

má vliv na mnoho oblastí, včetně toho: 

 Jak plánovat. 

 Jak jsou plněny závazky (celým týmem i individuálně). 

 Jak je přidělována práce (člen týmu si raději něco vybere sám, neţ aby něco dostal 

přiděleno). 

 Jak členové týmu vidí své role v rámci projektu. 

Aby mohl být pouţit tento princip tzv. samo-organizace, je nutné, aby v týmu fungovalo několik 

věcí: 

 Transparentnost závazků je klíčová pro spolupráci v týmové komunikaci a vede členy 

týmu k optimálnímu výkonu. Otevřená komunikace o týmových závazcích v konkrétní 

iteraci časového cyklu a osobní závazky v mikroinkrementaci zajistí, ţe řešené 

problémy budou objasněny a ţe řešení problému se ujmou správní lidé. 

 Pro pomoc týmu v samo-organizaci a pro odstranění překáţek bránících v úspěchu se 

pouţívá „coaching“. Předpokladem je, ţe coachem je projektový manaţer. Tento 

předpoklad vyţaduje, aby projektový manaţer (coach) disponoval potřebnými 

schopnostmi; jedná se o především o command-and-control styl řízení. Tento styl řízení 

se povaţuje za klíčovou schopnost projektového manaţera jiţ přes dvě desetiletí. 

 

Na počátku konstrukční fáze by jiţ měla být ustálená architektura a během této fáze se budou 

implementovat zbylé poţadavky. Díky hotové a validované architektuře je mnoho rizik 

zaţehnáno a projektový manaţer se můţe plně věnovat sniţování ceny softwaru a 

zefektivňování práce týmu. 

Stále probíhá přidávání nových funkcí, jejich testování, integrování – tím se výsledný build na 

konci iteraci stále více a více přibliţuje ke splnění všech poţadavků na něj kladených. 

Výsledkem této fáze je ne zcela dokončený software, který lze označit jako beta verze. 

D. Předávací  fáze 

Po dokončení implementace všech úkolů a jejich otestování nastává poslední fáze projektu. 

Cílem fáze je doladit funkcionalitu softwaru, vylepšit výkon a celkovou kvalitu produktu.  
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Spuštěním testů (které vycházejí z případů uţití) se prověří, ţe software odpovídá poţadavkům 

zákazníka, získá se souhlas zákazníka s takto vyvinutým softwarem. Vedením projektu se tým 

poučil, a tak se do budoucna plánuje zlepšení procesu. 

3.2. SCRUM 

3.2.1. Základní charakteristika 
Scrum pochází z roku 1986 (autoři jsou Hirotaka Takeuchi a Ikujiro Nonaka). V této metodě se 

fáze projektu značně překrývají a celý proces vykonává jeden multifunkční tým (během různých 

fází plní různé úkoly). Tento stav je přirovnáván k ragby, kde se celý tým pokouší překonat 

vzdálenost jako celek pomocí přihrávek vzad a vpřed. Právě tlačenice po znovuzahájení hry 

v ragby je označována jako scrum, obrázek číslo 4 (z angličtiny: skrumáţ, tlačenice). 

 

Obrázek číslo 4. Tlačenice v ragby. [3] 

Scrum je popisován jako iterativní, inkrementální framework (spíše neţ proces nebo metoda či 

metodika) pro management komplexních prací (jako je například i vývoj nových produktů), 

běţně se pouţívá s agilními metodami. Proto, ţe se jedná spíše o framework, neposkytuje 

kompletní popis, jak má být vše v projektu děláno. Je to proto, ţe scrum spoléhá na to, ţe tým ví 

nejlépe, jak řešit mnoho problémů.  
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3.2.2. Role 
Organizaci uvnitř scrum týmu si řeší tým sám, v týmu také není ţádný vedoucí, který by 

rozhodoval o tom, kdo bude dělat jaký úkol nebo jak bude úkol řešen. Toto jsou oblasti, které si 

tým řeší sám jakoţto celek. Tým je multifunkční, takţe kaţdá jednotlivá funkčnost programu je 

vyvinuta týmem od samotného nápadu aţ po implementaci. Mimo samotný scrum tým stojí dvě 

specifické role, které tým podporují – jedná se o role scrum master a product owner. Scrum 

mastera lze povaţovat za kouče týmu, pomáhá členům týmu s lepším dodrţováním scrum 

frameworku. Role product owner zde reprezentuje zákazníka nebo uţivatele a pomáhá týmu 

vyvinout produkt s vyšší přidanou hodnotou. 

S rolemi ve Scrum souvisí i vtip o praseti a kuřeti. Rozdíl mezi prasetem a kuřetem je v tom, ţe 

prasete se projekt přímo týká (vkládá své vlastní maso, o které přijde), ale kuře se jen účastní 

(snesená vejce, ale nic horšího se mu nestane), viz vtip na obrázku 5. 

 

Obrázek číslo 5. Vtip o praseti a kuřeti. [4] 

Role patřící do Pigs (osoby, kterých se projekt dotýká): 

Product owner –  

o Definuje vlastnosti produktu. 

o Rozhoduje o datu vydání produktu. 

o Je zodpovědný za ziskovost projektu. 

o K User Stories přiřazuje prioritu a obchodní hodnotu (market value). 

o Upravuje poloţky Product (Sprint) Backlog mezi sprinty. 

o Schvaluje výsledky práce programátorů. 

Product owner je zodpovědný za plánování obsahu sprintu na jeho počátku.  
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Product owner by měla být osoba zcela obeznámena s projektem, musí být schopna odpovídat 

na otázky o projektu, které vzejdou z týmu. Obvykle tuto roli zastává někdo z marketingu. Měl 

by také zastávat stranu zákazníka a působit jako komunikační prostředník mezi týmem a 

zákazníkem. 

 Scrum master –  

o Hlavní činnost spočívá v kontrole a ujištění, ţe členové Scrum týmu se 

ztotoţnili a dodrţují praktiky Scrumu. 

o Ujišťuje se, ţe se členové týmu nejsou přetěţováni, aby dosáhli cílů určených 

ve Sprint Backlogu. 

o Je zodpovědný za odstraňování kaţdodenních překáţek, které vyvstávají během 

Denního Scrumu (Daily Scrum (meeting)). 

o Managmentuje projekt. 

o Ochraňuje tým před vnějšími vlivy. 

o Ujišťuje se, ţe produktivita týmu je optimální. 

o Podporuje spolupráci mezi všemi rolemi a funkcemi. 

o Obvykle tuto roli zastává projekt manaţer nebo technický vedoucí týmu, ale 

obecně to můţe být kdokoli vhodný. 

o Dohlíţí na průběh sprintu, ale nepřiděluje úkoly (o přidělování úkolů se stará 

sám tým). 

o Je podstatné, aby se pravidelně a reálně (fyzicky, ne například po telefonu 

apod.) stýkal s ostatními členy týmu. 

o Obvykle roli zastává analytik nebo manaţer, naopak, scrum master nesmí být 

člen vývojového týmu (programátor). Optimální je, kdyţ se Scrum masterem  

stává project manager. 

o Role se dá krátce popsat jako tým coach. 

 Scrum tým –  

o Vytváří produkt pro zákazníka. 

o Je mnoho-funkční (v anglickém originále cross-functional). 

o Počet členů se pohybuje od pěti do devíti. 

o Definuje si cíl sprintu. 

o Má povoleno dělat vše v rámci projektu, aby splnil cíl sprintu. 

o Organizuje sebe sama. 

o Členové by měli mít smlouvu na plný úvazek (výjimkou je ale například 

administrátor databáze apod.). 

o Členové týmu se mohou měnit jen mezi sprinty, nikoli v průběhu. 
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Členové se nedělí na klasické role (programátor, tester, analytik atd.). Během sprintu všichni 

pracují společně na tom, aby splnili cíl sprintu. Mezi členy Scrum týmu vzniká kamarádský 

vztah a pocit vyjádřený slovy „jsme v tom společně“. 

Role patřící mezi Chickens (osoby, které přímo nezodpovídají za vývoj): 

 Stakeholdeři – další lidé ze strany zákazníka. 

 Manaţeři – lidé v této roli se snaţí vytvořit optimální podmínky pro zdárný vývoj 

projektu, ale nejsou to vývojáři, Product owner nebo Scrum master. 

3.2.3. Artefakty 
 Product backlog – je dokument o celém projektu. Obsahuje celkový popis všech 

poţadavků, případné další přání apod., tyto poloţky jsou seřazeny podle priority. Je to 

vlastně specifikace toho, co bude vyrobeno (vyprodukováno). Do Product backlog můţe 

zasahovat kdokoli, obsahuje hrubé odhady obchodní hodnoty a potřebného úsilí k 

vývoji. Hrubé odhady se nejčastěji vyčíslují bezrozměrnou jednotkou (body). V první 

jedné nebo dvou iteracích se také zjistí rychlost týmu, takţe další iterace se plánují jiţ 

s větší přesností. Body se z product becklog odebírají postupně, podle priority. 

 Sprint backlog – seznam user stories (poţadavků) vybraných z Product backlog, které 

se budou implementovat v jednom sprintu. 

Obrázek 6 ukazuje, jak můţe například vypadat Sprint Backlog. 
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Obrázek číslo 6. Sprint backlog. [5] 

 Burn down – Sprint Burn down chart je veřejně přístupná tabulka se seznamem 

zbývajících úprav v daném sprintu. Tento seznam je aktualizován kaţdý den, takţe lze 

snadno vidět, jak pokračuje práce v průběhu sprintu. Pouţívají se i jiné typy Burn Down 

tabulek, například Release Burndown Chart ukazuje, jak mnoho práce ještě zbývá 

k dokončení projektu. 

3.2.4. Schůzky 
Dalšími pojmy, které definuje Scrum, jsou: 

 Daily Scrum (the daily standup)–  

o Kaţdodenní krátká schůzka, obvykle na začátku dne. 

o Začíná v přesně stanovený čas. 

o Mohou se zúčastnit všichni, ale mluvit mohou jen Pigs role. 

o Schůzka trvá asi 15 minut. 

o Měla by se konat vţdy ve stejný čas a na stejném místě. 

o Během schůzky by měl kaţdý z týmu odpovědět na tyto otázky: 

 co udělal od poslední Daily Scrum (od včerejška) 

 jakou práci plánuje na dnešek 
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 zda má nějaké překáţky, které mu brání splnění úkolu (pokud se 

překáţky vyskytují, pak je úkolem Scrum Mastera tyto problémy řešit. 

Řešení jiţ neprobíhá v rámci Daily Scrum, aby schůzka nepřesáhla 

oněch 15 minut). 

 Scrum of Scrums – 

o Schůzka probíhající kaţdodenně po Daily Scrum. 

o Schůzka probíhá v případě, ţe na jednom projektu pracuje více scrum týmů, 

Scrum of Scrums se pak účastní nejlépe jen jeden vybraný člověk z kaţdého 

Scrum týmu. 

o Kaţdý odpovídá na obdobné otázky, jako v případě Daily Scrum: 

 co udělal Váš tým od poslední schůzky, 

 co má v plánu udělat do další schůzky, 

 narazili jste na nějaké problémy, které brání ve splnění úkolu, 

 chystáte se narušit práci jiného týmu svým zásahem. 

 Sprint Planning Meeting – 

o Porada, která se koná na začátku kaţdého sprintu. 

o Vybírá se, která práce se bude během následujícího sprintu dělat. 

o Připravuje se Sprint backlog, který podrobněji popisuje, kolik zaberou které 

úkoly času. 

o Délka porady by neměla být delší neţ 8 hodin. 

o Někdy se pro obdobnou schůzku pouţívá termín Scrum kick-off meeting 

 Sprint Review Meeting – 

o Porada na konci sprintu. 

o Shrnuje se, která práce se stihla udělat a která ne. 

o Stakeholderům se předvádí „demo“ produkt (coţ je projekt v takové fázi 

rozpracování, v jaké se nachází na konci sprintu). 

o Práce, která není dokončená, se nedemonstruje. 

o Limit pro schůzku je asi 4 hodiny. 

 Sprint Retrospective – 

o Všichni členové týmu zhodnotí právě proběhnutý sprint. 

o Odpovídá se na otázky: 

 Co jsme v posledním sprintu udělali dobře. 

 Co bychom měli do dalšího sprintu zlepšit. 

o Navrhují se změny pro zlepšení průběhu dalšího sprintu. 

o Doba na porady se odhaduje asi na 3 hodiny. 

3.2.5. Další pojmy ve Scrum 
Další pojmy, které jsou definované v souvislosti se Scrum jsou:  



 

 

26 

 

 překážka (Impediment), čímţ je myšleno cokoli, co brání týmu vykonávat tak 

efektivně, jak by to bylo moţné. 

 Abnormal Termination – pokud má tým pocit, ţe ve sprintu nestihne splnit většinu 

úkolů, pak můţe Sprint přerušit. Také management můţe zrušit sprint z důvodu 

neplnění cíle sprintu. Pokud je sprint nečekaně ukončen (abnormal termination), tak se 

hned provede Sprint planning meeting, kde se pokusí důvod předčasného ukončení 

odstranit nebo obejít. 

3.2.6. Proces 
Průběh jedné iterace (viz. obrázek 7) začíná tzv. Sprint Planning Meeting, kde Produc 

Owner nastaví jednotlivým User Stories priority a Scrum Team si vybere úkoly, na kterých 

bude v následujícím sprintu pracovat. Tyto User Stories se přesunou z Product Backlog do 

Sprint Backlog.  

Poloţky přesunuté do sprint backlog tým rozepíše na více dílčích úkolů a ohodnotí jejich 

časovou náročnost. 

Stanoví se termín dokončení sprintu (Time Box – čas určený na sprint). Práce na vybraných 

user stories musí být dokončeny včas (s tím souvisí to, ţe jsou zakázány přesčasy, protoţe 

Scrum je postaven na myšlence, ţe odpočinutý pracovník dělá práce efektivněji, s méně 

chybami a lépe se na svoji práce soustředí). Time box je stanoven tak, aby termín dokončení 

prácí a termín jejich odevzdání byly v jeden den, takţe se nenechávají ţádné rezervy, ani se 

nečeká rychlejší práce. Toto vychází z myšlenky, že ať tým dostane na svoji práci jakkoliv 

velké množství času, vždy ho vyčerpá všechen. 

User stories, které má tým za úkol ve sprintu implementovat, jsou přesunuty z Product backlog 

do Sprint backlog. Zákazník má zakázáno jakkoliv měnit rozhodnutí o tom, které User Stories 

se v daném sprintu implementují, ani jejich zadání. Změny jsou povolené jen mezi jednotlivými 

sprinty. Důvodem je, aby se programátor mohl soustředit čistě na práci a aby odevzdal svou 

práci včas. 

Během kaţdého dne v průběhu sprintu probíhá i velmi krátká a neformální schůzka zvaná Daily 

Scrum. Cílem je, aby měl Scrum Master přehled o tom, jak práce pokračují. 

Na konci sprintu je k dispozici produkt, který disponuje kompletní funkcionalitou, tento produkt 

je demonstrován na Sprint Review Meeting. Pak jiţ záleţí na okolnostech, zda jsou jiţ všechny 

poloţky v Produck Backlog splněny, projekt ukončen a předán zákazníkovi. Nejsou-li všechny 

poloţky z Product Backlog splněny, následuje plánování dalšího sprintu. 
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Obrázek číslo 7. Scrum proces. 

3.3. Extrémní programování 

3.3.1. Základní charakteristika 
Extrémní programování je definováno jako agilní metodika softwarového inţenýrství. Je to 

pravděpodobně nejznámější zástupce agilních metodik. 

Počátky metodiky, ze které vzniklo extrémní programování, se datují do raných 90. let 20. 

století během práce na mzdovém systému v americké automobilce. Na vzniku extrémního 

programování se podílelo více lidí, ale nejvíce se podílel Kent Beck. Kent Beck je i autorem 

jakési bible extrémního programování, tato kniha se jmenuje „Extreme Programming 

Explained“[8].  

Extrémní programování je agilní metodologie pro malé, aţ středně velké týmy vyvíjející 

software čelící nejasným nebo dramaticky rychle se měnícím poţadavkům. Jednodušeji řečeno, 
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extrémní programování je soubor hodnot, pravidel a „best practices“, které podporují 

inkrementální vývoj software. 

3.3.2. Základní principy 
Základním principem je dovést tradiční fungující činnosti (zkušenost, praktiku) do extrému. 

Často je zmiňováno přirovnání k otočnému knoflíku, který má hodnoty nastavení intenzity od 

jedné do desítky pro kaţdou osvědčenou metodu. V případě extrémního programování nastavíte 

všem hodnotu deset. Díky tomuto dovedení fungujících věcí do extrému by mělo být extrémní 

programování schopné lépe se přizpůsobovat měnícím se poţadavkům zákazníků, neidealizovat 

si svět zákazníků a díky tomu dodávat produkt té nejvyšší kvality. Pokud se některá metoda 

ukáţe jako nepotřebná, přebytečná nebo nepřinášející uţitek, je vypuštěna, zatímco jiné metody, 

které jsou shledány jako přínosné, mohou být zařazeny. Extrémní programování se tak neustále 

vyvíjí. 

Pro definici funkčnosti výsledného produktu se pouţívá sada user stories (uţivatelských 

příběhů), které vytváří především zákazník. Tyto user stories slouţí jako náznak use case 

(případů uţití). Jedná se o drobné části funkcionality, jejichţ implementace nezabere více neţ 

asi 2 týdny. Programátor odhadne náročnost příběhů (user stories) a zákazník se pak rozhodne, 

který se má implementovat jako první. Práce na projektu probíhá iterativně a inkrementálně. 

Kaţdé 2 týdny je zákazníkovi předvedena jiţ hotová práce. Zákazník si po dokončení jednoho 

user story vybere další, na kterém se bude pracovat následující 2 týdny. Takto se produkt 

postupně zvětšuje, růst vlastně řídí zákazník sám. 

Důleţitá technika, která pomáhá udrţet vysokou kvalitu produktu, je testování produktu. Tato 

technika pomáhá vyvarovat se přítomnosti nečistého, chybového nebo nedosaţitelného kódu, 

udrţuje důraz kladený na jednoduchost.  

Programátoři, kteří se podílejí na úkolech, pracují v párech. Tento pár sdílí jedno pracovní místo 

a jeden počítač. Společná práce zaručuje psaní jednoduchého kódu. Na psaní kódu mají stejný 

podíl a klávesnici si často předávají. 

Další technika, která se zavádí, je Test-Driven Deleopment (testy řízený vývoj). Programátoři 

na počátku projektu nejprve napíší několik testů tříd, a to dříve neţ samotný kód projektu. Psaní 

testů je prováděno ve velmi krátkých inkrementacích. Takţe, nejprve je vţdy napsán krátký 

testovací kód, a na základě testů je psán daleko rozsáhlejší kód samotné třídy. Takto probíhá 

vývoj, dokud není iterativně otestováno na projektu vše, co se otestovat dá. 

Proces extrémního programování se vyznačuje zaměřením na především na to, aby: 

 Byl vyvíjený software spouštěn od prvního do posledního dne vývoje. 
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 Byl zákazníkovi dodán skutečně takový software, který poţadoval. 

 Bylo plánování dalšího vývoje časté a tím pádem jednoduché. 

 Stakeholdeři měli přesný přehled o tom, co jiţ provedeno bylo a co je ještě potřeba 

udělat. 

 Díky výše zmíněným prvkům byl projekt dodán funkční a v termínu. 

 

 

Výhoda extrémního programování je ve velmi krátkých iteracích, které jsou těsně spjaty se 

zákazníkem a jeho poţadavky na vylepšení softwaru. Proces extrémního programování se dá 

zobrazovat ve vnořených kruzích, jako to je na obrázku číslo 8. Jednotlivé elementy procesu 

Obrázek číslo 8. Znázornění aktivit v XP.[6] 
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jsou zpracovávány nebo se odehrávají v různých časových relacích, od vteřin, aţ po měsíce. 

Nejmenší instancí je Kód (zdrojový kód), kaţdou vteřinu vytváří dvojice programátorů 

pracující u jednoho PC nové části kódu programu nebo jednotkové testy. Během minut 

programátoři vytváří nové testy tříd, znovu testují části kódu, které testy neprošly, opravují je. 

Několik hodin denně, to je čas, který dvojice programátorů stráví nad společnou tvorbou nového 

kódu – proces párového programování. Jedenkrát denně se dvojicím programátorů přidělují 

individuální úpravy, a to na poradě – stand-up meeting. Plán iterace je dokument, jehoţ 

zpracování zabere několik týdnů. Obsahuje seznam jiţ dokončené práce, seznam úkolů, které je 

potřeba ještě udělat, seznam chyb produktu. Nehotové poloţky je potřeba rozdělovat mezi 

programátory. Plán vydání je dokument, kde koncový uţivatel i programátoři vidí seznam 

úkolů, které je potřeba dokončit pro předání projektu, a tak si mohou odhadnout datum 

dokončení. 

3.3.3. Role 
XP coach – je podpůrná role. Pomáhá týmu XP proces dodrţovat. Přináší jiný pohled na vývoj 

software – pohled z vně vývojového týmu. Zatímco proces plyne, snaţí se XP coach nalézt 

v nedostatky v aplikaci procesu a eliminuje je. Rozhodnutí, které XP coach dělá, by vţdy měly 

stát na základě základních hodnot XP – komunikace, jednoduchost, odezva či odhodlání, a 

obvykle se tato rozhodnutí zakládají na XP praktikách. XP coach musí mít u XP týmu respekt, 

aby byly jeho příkazy a nařízení plněny. XP coach by měl ovládat tzv. „soft skills“, aby byl 

schopen ovlivňovat akce týmu. 

Ve své podstatě je tato role zodpovědná za vysvětlování procesu, zlepšování schopností týmu 

udrţovat proces ve správném směru, řeší konflikty a také upravuje a zlepšuje proces. 

XP zákazník (XP customer) – jeho hlavní odpovědnost tkví v definování toho,  kdy je produkt 

v pořádku, určuje, které funkce se budou zrovna implementovat, a ověřuje, ţe je produkt 

funkční (spíše ve smyslu vyhovuje specifikaci).  

Za pomoci user stories definuje a popisuje, jak by měly vypadat a fungovat nové funkce 

systému. Plánuje (za pomoci tzv. plánovací hry), volí pořadí, v jakém se budou nové funkce 

implementovat. Také definuje akceptační testy, které se spouští proto, aby se prokázalo, ţe 

systém je spolehlivý a dělá to, co se od něj poţaduje. 

XP programátor – je zodpovědný za tvorbu kódu pro splnění poţadavků definovaných v user 

stories. Dále se má na starost integraci, refaktorování kódu, definování standardů, spolupodílí se 

na tvorbě metafory. 

V týmu programátorů je obvykle jeden zvolen jako XP programátor administrátor (vedoucí), 

který se navíc podílí na nastavení a udrţování dobrého pracovního prostředí. Také zastává 
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několik tradičních rolí, jako jsou návrhář (designer), implementátor, integrátor nebo 

administrátor, definuje, které nástroje se budou pouţívat. 

XP tester – hlavní odpovědností testera je pomoci zákazníkovi s definováním a implementací 

akceptačních testů a pro jednotlivé user stories. Tester je také zopovědný za časté testování a 

zveřejňování výsledků pro celý tým. Jak v průběhu projektu narůstá počet testů, je nutné 

pouţívat nástroj, který ulehčí správu testů a jejich tvorbu, spouštění testů a snadné získávání a 

vyhodnocování výsledků. 

XP tester pomáhá zákazníkovi prověřovat software, nemusí disponovat dokonalou znalostí 

systému, spíše musí znát typické podmínky, kdy systém nepracuje správně, a měl by znát 

techniky, jak otestovat software na neošetřené stavy. Také by měl ovládat některý z nástrojů pro 

automatizované spouštění testů a mít zkušenost s automatickými testy. 

XP tracker (tzv. stopař) – XP tracker měří pokrok týmu na projektu a komunikuje o tom se 

zákazníkem. S tím souvisí i další zodpovědnosti, a to je hlídání relaese plánu, iteračního plánu a 

akceptačních testů. XP tracker můţe také měřit jinými metrikami, které mu pomohou řešit různé 

problémy, jeţ mohou vyvstat. Dobrý XP tracker by měl mít schopnost získávat informace bez 

toho, aniţ aby výrazně narušoval proces. 

3.3.4. Artefakty 
Seznam artefakt v XP je poměrně krátký, přesně tak, jak hlásá XP – jednoduchost. Všechny 

artefakty v XP, které se v průběhu procesu generují, usnadňují práci, která vede k cíli – 

k funkčnímu softwaru. Všechny ostatní artefakty jsou v podstatě volitelné. Artefakty, o kterých 

se zde zmíním, jsou běţně pouţívány v XP a podporují efektivnější práci. Zmíním alespoň 

několik důleţitějších artefakt: 

Vize – vize je pohled zákazníka na produkt, který by chtěl mít vyvinut podle svého přání. 

Zákazník ve vizi popíše nejdůleţitější poţadavky a funkce softwaru. Vize se skládá ze seznamu 

nejdůleţitějších poţadavků. Poskytuje týmu základní pochopení, co by měl software umět. 

V průběhu projektu se dá vize pouţít při rozhodnutích, kam software směrovat. 

User story – slovní popis funkcionality, který je popsán z pohledu uţivatele tak, jak by funkci 

popsal on. Představuje jen malou část funkcionality systému. Nejedná se o kompletní 

specifikaci funkce. Je to spíše výzva k diskuzi o funkci.  

Z user stories poté vycházejí akceptační testy, které prověří naimplementovanou funkčnost. 

O to, aby byla user story dobře napsaná, by se měl starat především zákazník. Někdy je pro 

vyplnění iterace nutné rozdrobit user story na menší celky. 
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Release plán – je seznam user stories, které budou implementovány v nadcházejícím repase 

systému. Poskytuje dlouhodobější pohled na to, co se bude v rámci projektu dít. User stories a 

skupiny user stories se sloučí do skupin pro iterace a ty dále do skupin pro release. 

Iterační plán – jedná se seznam user stories a dalších úkolů (engineering tasks), které se budou 

zpracovávat v následující iteraci. User stories pro iterační plán se vybírají z Relese plánu. Kaţdá 

user story je rozepsána do menších úkolů. Tyto úkoly jsou tak malé, ţe člen týmu dokáţe 

pojmout jejich rozsah a vytvořit rozumný odhad. Rozsah práce na úkolu je méně neţ jeden nebo 

dva pracovní dny práce jednoho člověka. 

Iterační plán je vytisknut a pověšen na zeď nebo napsán na tabuli v open space kanceláři týmu. 

Kaţdá user story iterace je napsána na kus papíru a je také pověšena na zeď kanceláře. Tým pak 

můţe společně hledat souvislosti mezi user stories a diskutovat nad úkoly, které vyplývají z user 

stories. Pokud je to potřeba, pak je do diskuze zapojen i zákazník. Kdyţ jsou všechny user 

stories rozepsané na úkoly, členové týmu si vyberou, které úkoly budou dělat, napíšou ke svým 

úkolům své jméno.  

Pokud se při tvorbě iteračního plánu zjistí, ţe user stories je příliš mnoho, pak je jich několik 

vyřazeno z dané iterace. Naopak, je-li zjištěno, ţe user stories je málo, pak se některé do iterace 

přidají. 

Programátorský standard – XP týmem definovaný standard, jak psát kód. 

Jednotkový test – testy, které se píší ještě před samotným programováním. Souţí tedy k vývoji 

zdrojového kódu a při refaktorování slouţí k tomu, aby programátor věděl, ţe refaktorováním 

nevnesl do softwaru chybu. 

3.3.5. Nejdůležitější prvky 

3.3.5.1. Komunikace 

Extrémní programování klade velký důraz na komunikaci při osobním setkání, namísto posílání 

různých dokumentů nebo zpráv. XP si však cení i dokumentů, ale komunikace tváří v tvář je 

preferována. Uvnitř XP týmu jsou doporučeny následující druhy komunikace: 

 Pouţívejte běţný slovník. 

 Pracujte blízko sebe v openspace kanceláři. 

 Průběţně integrujte kód. 

 Pracujte blízko s obchodními zástupci (bussines people), optimálně v jedné místnosti. 

 Programujte ve dvojicích. 

 Sdílejte kód. 
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 Často plánujte a informujte zákazníka o stavu projektu. 

XP tedy chápe i tvorbu kódu a jeho sdílení jako určitý druh komunikace uvnitř týmu. 

3.3.5.2. Jednoduchost 

V metodice XP se předpokládá, ţe je snazší udělat jednoduchou věc hned a náročnější později, 

nebo aţ kdyţ to je skutečně potřeba. Dělat hned sloţitou věc nemusí mít nakonec ţádný uţitek, 

protoţe zákazník můţe přehodnotit své poţadavky a hotová a náročná věc se nemusí nikdy 

pouţít (nemusí být nikdy nasazena, pouţita, akceptována zákazníkem). Toto je základní 

filozofie, která prostupuje vším v XP. Pokud není potřeba udělat danou věc dnes, odloţte ji. 

Například nebudeme psát ţádný dokument, dokud ho někdo akutně nepotřebuje, nebo 

nezačneme pouţívat nový nástroj, pokud není jistý přínos. 

Je potřeba si pokládat otázky jako „Jak to mohu nejjednodušeji udělat, aby to fungovalo?“, dále 

je potřeba neustále proces zjednodušovat a zlepšovat vyhodnocováním dřívějšího fungování. 

Pravidla pro jednoduchý návrh zdrojového kódu jsou: 

 Splnění všech testů. 

 Nesmí obsahovat duplicitní části kódu. 

 Musí vyjádřit všechny nápady a myšlenky autora, které chtěl vyjádřit. 

 Musí mít minimalizované třídy a metody (funkce). 

3.3.5.3. Zpětná vazba 

Zpětná vazba se objevuje v XP v mnoha různých směrech. Nejdůleţitější je zpětná vazba od 

zákazníka, který má moţnost prohlédnout si software kaţdé 2 týdny. Tato dlouhodobá zpětná 

vazba (tým dostává tuto odezvu po celou dobu projektu) umoţňuje zákazníkovi směrovat 

projekt k úspěšnému završení. Takto dostáváme odezvu na stav, ve kterém se nachází program, 

jenţ opakovaně prochází automatickými akceptačními testy. Tyto testy zajišťují to, ţe vývoj 

programu nebude sklouzávat zpět (nebudou se znovu objevovat tytéţ chyby apod.). Ţádná nová 

verze programu nemůţe být vydána, pokud by neprošla akceptačními testy. 

Zpětná vazba na úrovni programátorů se skládá především z psaní testů pro konkrétní části 

programu, aby měl programátor okamţitě zpětnou vazbu na svůj kód, zda jeho kód dělá přesně 

to, co dělat má. 

3.3.5.4. Odvaha 

Odvaha je vlastnost, kterou by měl disponovat především programátor. Jedná se především o 

odvahu razantního rozhodnutí v kontextu jeho práce. Pokud je například potřeba opravit nebo 

přepracovat velký kus kódu, který na sebe kaskádovitě váţe mnoho dalších navazujících 

problémů a práce, pak je potřeba mít odvahu pustit se do takového úkolu. Další přiklad, kdy 
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můţe být potřeba odvaha, je případ, kdy programátor celý den nemůţe zcela zprovoznit velký 

kus kódu, který předtím psal. Musí najít odvahu celou práci zahodit a na druhý den to zkusit 

znovu. Většinou se to druhý den povede lépe a v kratším čase. 

3.3.6. Praktiky použité v XP 
V XP se pouţívá dvanáct základních praktik, které pomáhají vytvořit lepší produkt. Lze je 

rozdělit do tří skupin – Business praktiky, týmové praktiky a programovací praktiky. 

3.3.6.1. Business praktiky 

Zákazník na pracovišti 

Pro vytvoření hodnotného software je potřeba, aby se vývoje aktivně účastnil i zákazník (přitom 

zde nemám na mysli toho, kdo za produkt platí, ale ten, kdo ho bude pouţívat – měl by to být 

nejlépe klíčový uţivatel). Tento člověk má pravomoci určovat priority při vývoji a stanovovat 

další poţadavky. Účast takovéhoto člověka zlepšuje komunikaci mezi programátory a 

zákazníkem. 

Plánování hry 

Plánováním se zákazník a vývojový tým snaţí dosáhnout toho, aby produkt měl co největší 

ekonomický přínos v co nejkratším čase. I přesto, ţe by si to někteří mohli přát, tak plánování 

není o předvídání budoucnosti a i nejlepší plány je potřeba neustále přehodnocovat a upravovat.  

 Projekt je rozdělen do „vydání“ (releases), které obvykle trvají dva aţ tři měsíce. 

 Vydání (release) je rozděleno do iterací, obvykle trvá dva aţ tři týdny. 

 Iterace jsou rozděleny do úkolů, které obvykle trvají jeden aţ dva dny. 

Zákazník můţe ovlivňovat release plánování a plán iterace: 

Release plán: 

1. Zákazník předá XP týmu user stories 

2. Programátoři odhadnou dobu práce na jednotlivých user stories 

3. Zákazník si vybere několik user stories, které chce, aby byly v následujícím release  

naprogramovány. Ohodnocení celkové práce na user stories nemůţe překročit celkové 

ohodnocení zpracovaných user stories při minulém release (není moţné Xp týmu 

naplánovat více práce, neţ zpracovali minule). 
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Plán iterace 

1. Zákazník vytvoří seznam user stories, na kterých chce, aby se v iteraci pracovalo. User stories 

obvykle pochází z Release. Pokud zákazník chce zařadit user story, která není v Release, tak ji 

můţe zaměnit za story, která je stejně náročná.  

2. Programátoři rozdělí user stories na podúkoly (engineering tasks) 

3. Programátoři si přiřadí podúkoly 

4. Programátoři střízlivě odhadnou, zda je moţné splnit všechny úkoly v čase vyčleněném pro 

iteraci s přihlédnutím k tomu, kolik práce stihli v iteraci minulé. 

5. Pokud je práce naplánováno příliš, zákazník určí, na kterém user stories se bude pracovat 

později. 

6. Pokud je práce málo, zákazník určí, na které user story se bude pracovat ještě v této iteraci. 

Takovéto plánování přináší několik výhod: 

 Včasná a smysluplná zpětná vazba 

 Mnoho příleţitostí ovlivnit a nasměrovat projekt ke zdárnému konci 

 Jasná a dlouhodobá strategie (coţ je Release plan) a krátkodobé cíle (plán iterace) 

 Tým se řídí sám (seznam úkolů) 

Vydávání malých verzí 

Extrémní programování doporučuje vydávat verze programu tak často, jak to je moţné. Tyto 

malé release pak i díky zákazníkovi poskytují častou a potřebnou zpětnou vazbu. 

Výhody: 

 Umoţňují získávání více zpětné vazby. Rozpory mezi programem, který zákazník chce, 

a programem, který byl vytvořen, jsou odhaleny dříve. 

 Častým přidáváním částí systému do produkční verze se neustále zvyšuje hodnota 

systému. Systém musí být neustále dostatečně dobrý, aby byl připraven na vydání. 

Metafora (slovník) 

Pro realizování kaţdodenní jednoduché a přesné komunikaci členů týmu a dalších účastníků na 

projektu je nutné zavést všemi sdílený slovník pro pojmy, které se v projektu vyskytují a o 

kterých je potřeba hovořit. 

V počátcích projektu nemusí být snadné najít správnou metaforu. Pokud se týmu nedaří najít 

správnou metaforu, pak je nejlepší prostě popsat klíčové objekty a jejich vzájemné vazby 

v systému. Z toho popisu postupně přirozeně vzejde metafora. Cílem správné metafory je to, 

aby kaţdý člen týmu uměl snadno, jednoduše a přehledně popsat hlavní objekty systému a jejich 

vzájemné interakce.  
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Metafora se samozřejmě přirozeně vyvíjí s tím, jak roste počet iterací vývoje systému, tak aby 

stále vystihovala správnou podstatu věci. 

Výhody: 

 V komunikaci mezi zákazníkem a vývojářem je definován jednoznačný jazyk, který 

tuto komunikaci usnadňuje. 

 Metafora pomáhá vývojářům směřovat k řešení. 

3.3.6.2. Týmové praktiky 

Párové programování 

Programátoři, kteří pracují na produkčním kódu, působí ve dvojicích. Pracují u jednoho 

počítače, mají jednu klávesnici a jednu myš. Programátor, který má klávesnici, píše kód, druhý 

programátor přemýšlí, zda je to optimální řešení, a o souvislostech právě psaného kódu. Tím 

vlastně kód prochází první revizí. Proto je takto vytvořený kód kvalitnější, neţ kdyby 

programátoři pracovali samostatně.  

Páry jsou obvykle tvořeny programátory s různými znalostmi a dovednostmi, proto se od sebe 

vzájemně učí a sdílejí povědomí o celkovém kódu systému. Toto vědomí se navíc rozšiřuje 

mezi všechny další programátory, kdyţ se spolupracující dvojice vyměňují. 

Samostatně by měl programátor pracovat jen v případech, kdyţ prozkoumává experimentální 

větev programu. Neměl by tvořit produkční kód. 

Výhody: 

 Lepší návrh, kvalitnější kód a testy. 

 Znalost systému a dovednosti se šíří napříč týmem. 

Společné vlastnictví kódu 

Společné vlastnictví kódu znamená, ţe ţádný z programátorů nemá „monopol“ na určitou část 

kódu. Kaţdý programátor proto můţe zasahovat do jakékoli části systému. Pokud neprovede 

úpravu správně a něco pokazí, pak se mu to hned projeví v testech a ví, ţe udělal chybu, a můţe 

ji napravit. Společné vlastnictví kódu je základem pro další praktiky – párové programování a 

refaktoring kódu. 

Výhody: 

 Kaţdý z programátorů, který potřebuje odstranit nějaký aktuální nedostatek systému, to 

můţe hned udělat. 
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 Díky sdílení kódu znají programátoři větší část systému a šíří tuto znalost mezi další 

členy týmu. 

 Nedostatky komplexního a sloţitého kódu jsou odhaleny dříve díky tomu, ţe kód uvidí 

více programátorů. 

Standardy kódu 

Standardy kódování jsou zapotřebí pro spolupráci více programátorů na stejných částech kódu. 

Je potřeba určit standardy pro pojmenovávání proměnných, tříd, souborů, odsazování kódu či 

komentování kódu. Vzniklý standard by měli ostatní programátoři akceptovat a řídit se jim. 

Dodrţování tohoto principu je také nutné pro práci v párech. 

V ideálním případě by nemělo jít poznat, kdo napsal konkrétní část kódu. 

Výhody: 

 Zlepšení komunikace – díky standardům lze kód snadněji číst a dále s ním pracovat. 

 Tím, ţe je tvořena stálá podoba kódu, vzniká lepší podpora pro refaktorizaci. 

Udržitelné tempo 

Vývoj software není sprint, ale maraton. Přestoţe sprinter můţe porazit maratonce na krátké 

trati, na dlouhé trati vyhraje vţdy maratonec. Dlouhodobá práce přesčas poškodí jak tým, tak 

návrh a můţe mít neblahý vliv i na výsledný produkt. Programátor, pracující dlouhodobě 

přesčas, nemůţe odvádět stále kvalitní práci. Lidé jsou unavení a dělají více chyb, můţe jim 

poklesnout morálka, mohou vytvářet chyby, jejichţ jádro vzniku se můţe táhnout hluboko do 

systému. 

Dlouhodobá nutnost práce přesčas je obvykle příznak hlubších problémů. Celý pracovní proces 

je pak narušen a to, ţe členové týmu budou pracovat více, nevede ke zlepšení situace.  

Pokud tým pracuje jiţ druhý týden v řadě přesčas, je potřeba zklidnit situaci a přehodnotit plán. 

Práce přesčas je v pořádku, pokud se proces nachází na konci iterace nebo před vydáním 

aplikace, ale mělo by se to dít zřídka. 

Pro udrţení tempa je zapotřebí zajímat se o to, zda je tým schopen dlouhodobě odvádět stejné 

mnoţství práce. 

Výhody: 

 Zlepšení plánování – předpoklady jsou přesnější. 

 Programátoři mají více času dělat věci pořádně, čímţ se zvyšuje kvalita produktu. 

 Lepší uspokojení z práce – programátoři dělají svou práce rádi. 
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 Je potřeba věnovat méně sil na opravy (lidé dělají méně chyb). 

3.3.6.3. Programovací praktiky 

Neustálá integrace 

V XP je kladen důraz na to, aby zákazník cítil, ţe se jeho produkt vyvíjí. Podle priorit, které 

určuje zákazník, jsou do systému v iteracích přidávány nové funkce, které jsou pak zákazníkovi 

předváděny. 

Jakmile programátor dokončí práci, přistoupí k integraci do systému. Integrovat nové části kódu 

do systému by se podle XP mělo minimálně jednou denně. Po integraci se spouští testy a tak je 

otestováno, zda někde nevznikla chyba. Pokud testy neprojdou úspěšně a vznikla chyba, pak je 

reakce na vzniklou chybu takřka okamţitá. 

Pro častou integraci je obvykle potřeba pouţívat podpůrný software, který podporuje rychlou 

integraci, sestavení (build) a testování. 

Výhody: 

 Časté integrace zamezují vzniku velkých a těţce řešitelných konfliktů v kódu, které by 

mohly vzniknout při integraci příliš velké změny najednou. 

 Díky časté integraci a demonstracím nově integrovaných funkcí, zákazník neustále 

vnímá pokrok prací a poskytuje zpětnou vazbu. 

 Systém je v pozdějších fázích projektu v podstatě kdykoli připraven k vydání. 

Jednoduchý návrh 

Strategie navrhování definovaná v XP je vytvořit nejjednodušší moţný software, který splňuje 

na něj kladené poţadavky a který úspěšně projde testy. Co přesně znamená „jednoduchý návrh“, 

definuje XP: 

 Systém projde všemi testy. 

 Neobsahuje duplicitní kód. 

 Kód vyjadřuje jednoznačně programátorovu myšlenku. 

 Obsahuje nejmenší moţný počet tříd a metod. 

Návrh se v XP daleko více inkrementálně mění, neţ v jiných metodikách. Praktika „testy řízený 

vývoj“ popisuje, jak se systém malými krůčky vyvíjí a utváří za pomoci měnících se testů, které 

píší programátoři. Kaţdý z těchto testů prověřuje návrh systému, dovoluje programátorovi 

zjistit, jak je systém navrţen. Tento přístup je rozdílný oproti jiným metodikám, kde je obvykle 

návrh samostatná fáze kaţdého projektu nebo iterace. V XP se navrhuje doslova v kaţdém 

okamţiku.  
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Přestat tvořit návrh a začít programovat stojí mnoho úsilí. Programátoři jsou učeni, ţe nejprve 

by měli porozumět všemu v systému, předtím, neţ začnou přetvářet své znalosti v kód. Jsou 

často učeni, ţe měnit jiţ hotový kód je velmi těţké. Jakmile je kód jednou napsán, jeho změně 

musí předcházet porozumění skrytým myšlenkám tvůrce a těţko odhadnutelným vazbám, kód 

má za sebou měsíce validací a podobně. Pokud by bylo moţné změnit kus hotového kódu 

beztrestně, programátoři by si mohli dovolit odloţit rozhodnutí o návrhu na později a nejprve 

inkrementálně poznat, jak má systém fungovat. 

Strategie tvorby software v XP je zaloţena následujících předpokladech: 

 V prvních dnech projektu obvykle nejsou vyjasněny zdaleka všechny poţadavky ze 

strany zákazníka. Programátor musí být připraven na nové poţadavky od zákazníka. 

 Pokud není nutné udělat rozhodnutí v tuto chvíli, vyhněte se tipování a radši rozhodnutí 

odloţte. Postupem času se zvýší šance, ţe jiţ dostatečně porozumíte problému a 

rozhodnutí bude o mnoho kvalitnější. 

 Během časového cyklu projektu se postupně vynořují poţadavky na změny. Dříve 

udělaná rozhodnutí bude nutné znovu změnit. Software musí být navrhnut takovým 

způsobem, aby bylo moţné změny snadno provést.  

 Původní návrh málokdy přeţije beze změny do první produkce kódu. Produkce kódu 

začne programátorovi poskytovat zpětnou vazbu od vznikajícího systému. Tato 

zkušenost se v návrhu musí odrazit. Je-li vytvořen návrh před započetím 

programátorských prací, pak je těţké získat tuto zpětnou vazbu a nákladné zanést ji do 

návrhu. 

XP obsahuje několik pokynů, jak lépe dosáhnout správného a jednoduchého návrhu: 

 Hledej jednoduchou cestu k vyřešení problému. Pro větší komplexnost řešení bude 

dostatek času později. V tuto chvíli je potřeba vytvořit jednoduché řešení. Avšak, 

jednoduché neznamená hloupé. Dbej na principy dobrého návrhu a utvářej software 

inkrementálně. 

 Odolej pokušení přidávat funkce nebo vlastnosti, které moţná mohou být zapotřebí 

později. Ať jsou změny vynucené jen díky user stories. 

 Nezobecňuj řešení, dokud je zapotřebí alespoň na 2 místech. Snaţ se udrţet 

implementaci jednoduchou.  

 Vyhledávej a odstraňuj duplicity. Praktika refaktorizace je nejvhodnější nástroj pro 

odstraňování duplicitních kódů z tříd nebo metod. 

 Měj stále na paměti, ţe to je jen kód. Pokud je přespříliš komplexní nebo zcela špatný, 

smaţ ho. Vţdy můţe být vytvořen znovu, a to v kratším čase a lépe neţ napoprvé, a to 

díky tomu, co ses naučil při jeho prvním psaní. 



 

 

40 

 

Výhody: 

 Počáteční investice nemusí být příliš vysoká. Není nutné investovat do frameworků, 

které v budoucnu mohou, ale nemusí být vyuţity. 

 Snazší údrţba. Jednoduchý návrh dokáţe zachovat aplikaci bez „uhnívání“ nebo 

předčasného umírání. Čím více je návrh komplexní, tím je následně těţší mu porozumět 

a tím více bude aplikace postupně „uhnívat“. 

 Flexibilita. Jednodušší systémy je vţdy snazší upravit, neţ ty více komplexní. 

 Případná změna se rychleji provede na jednoduchém systému, neţ na více komplexním. 

Refaktorování 

Refaktorování je praktika (mechanismus, postup), který zlepšuje návrh systému, aniţ by měnil 

jeho chování. Je to velmi důleţitá praktika a dovednost pouţívaná v iterativním vývoji. 

Programátor buď přidává novou funkčnost nebo refaktoruje. XP programátoři se rozhodují 

kaţdou minutu mezi refaktorováním kódu a přidáváním nové funkce. Některé části 

refaktorování jsou jednoduché, jedná se například o přejmenovávání (funkcí, proměnných, tříd, 

…) nebo přesouvání částí kódu. Další části refaktorování jsou například: změna výkonného 

kódu za vhodnější, některé další vyţadují hlubší porozumění návrhu. 

Systém se postupně mění díky novým poţadavkům a opravám chyb, avšak refaktorování 

umoţňuje programátorům udrţovat návrh v dobré podobě. Refaktorování lze pouţít i pro 

zlepšení návrhu jiţ existujícího systému. 

Refaktorování není novinka, programátoři ji pouţívají jiţ dlouhou dobu. Stála se časem tak 

důleţitou, ţe podpůrné nástroje (nebo moţnost nahrát plugin) pro refaktorování byly 

zabudovány do IDE softwarů. 

Pokud se Váš systém jen vyvíjí, ale není během vývoje dostatečně nefaktorizován, pak začíná 

upadat, chátrat – metody jsou delší a delší, jednotlivé třídy mají více funkčnosti, neţ by měly 

mít, začínají se objevovat nedostupné bloky kódu, objevují se duplicitní části kódu na různých 

místech systému. 

Pokud se Váš systém stane křehkým a neflexibilním, pak programátoři budou trávit více času (a 

bude to stát více peněz) hledáním chyb nebo přidáváním nových funkcí. Jak se postupně 

zhoršuje návrh systému, tak se časem dostaví situace, kdy oprava jedné chyby vytvoří dvě nové, 

cena přidání nové funkce převýší její přínos, protoţe bude nutné upravit příliš velkou část 

systému. 

Znalost principu refaktorování není však samospasitelná. Programátor musí být schopen najít a 

identifikovat rozsah problému. Pro rozeznání takovýchto špatných částí kódu je potřeba 

dovednost a zkušenost. 
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Díky moţnosti spustit po refaktorování sadu testů, které změny validují, je refaktorování 

praktika bezpečná. Jsou to právě ty testy, které programátoři píší při vývoji nových funkcí 

přidávaných do systému. Je moţné nefaktorizovat i bez testování, ale riskujete vznik nových, 

mnohdy skrytých chyb, které mohou značně narušit funkcionalitu systému. 

„Vedoucí projektu obecně nemají refaktorování příliš rádi. Můţe trvat dlouho, pozdrţet vývoj 

projektu, stát peníze a na první pohled nepřinese ţádný uţitek. V takovém případě je potřeba 

vedoucího pracovníka pro refaktorování přesvědčit argumenty, které mluví pro refaktorování.  

Refaktorování má mnoho svých vlastních technik, které se nejčastěji v jeho rámci provádějí. 

Jedná se například o úpravy metod (nahrazení algoritmu, přejmenování metody, rozdělení 

metody, …), přesouvání prvků mezi objekty (odstranění prostředníka, vloţení třídy, vyjmutí 

části kódu a vloţení do jiné,…), organizace dat (nahrazení pole objektem, změnit odkaz na 

hodnotu nebo obráceně, …) a další.“[7] 

Výhody: 

 Umoţňuje, aby se návrh vytvářel postupně, časem. 

 Zamezuje „zahnívaní“ návrhu. 

 Zlevňuje cenu změn. 

Programování řízené testy (test-driven development) 

Tato praktika se řadí ke klíčovým praktikám pouţitých v XP. Mnohé z nás učili, abychom psali 

testy pro náš kód. Mnozí z nás zjistili obtíţnost psaní testů pro kód, který je jiţ napsán. 

Programování řízené testy zvolilo poněkud jiný, extrémní přístup – testovat vše a vţdy. 

Praktika programování řízené testy vyţaduje změnu toho, jak programujete a jak přemýšlíte. 

Není moţné zvolit takový přístup, ţe napíšete testy aţ jako nějaký dodatek k výkonnému kódu. 

Psaní testů je nutné přijmout jako kaţdodenní práci, která je nedílnou součástí psaní výkonného 

kódu systému. Místo psaní detailní specifikace na papír, specifikujte pomocí kódu. Na místo 

snahy dokonale specifikovat návrh systému na papír, pouţijte testy proto, aby Vás vedly 

k architektuře systému. Místo mnoha hodin psaní kódu, abyste zjistili, ţe předtím definovaný 

návrh či plán je špatně, pouţijte programování řízené testy, které udrţí Vaše tempo, zajistí, ţe 

budete vţdy postupovat vpřed a budete odvádět určitý přínos pro kaţdodenní růst aplikace. 

Postup pro programování řízené testy je: 

 První je nápad nebo úkol, co budete programovat. 

 Napište testy, které zhruba specifikují funkcionalitu. 

 Ujistěte se, ţe testy neprojdou (protoţe jste ještě nenapsali ţádný výkonný kód). 

 Napište pouze kód nutný pro splnění testů. 
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 Refaktorujte kód, ujistěte se, ţe je jasný a jednoduchý. 

 Opakujte, dokud nesplníte přesné zadání úkolu. 

Pravidla pro takovýto vývoj: 

 Testujte vše, co můţe potenciálně selhat. 

 První pište testy. 

 Všechny testy musí být na 100% splněny. 

Programátoři tvrdí, ţe programování řízené testy je nakaţlivé. Poté, co programátoři okusí tuto 

praktiku, jiţ ji nechtějí opustit. 

3.3.7. Proces 
Metodika XP pouze naznačuje, jak by měly jít jednotlivé aktivity za sebou. Věnuje se téměř 

zcela výhradně jen samotné implementaci softwaru a to ještě jen souborem doporučených 

postupů. Tým musí citem odhadnout, které aktivity by měly dále v procesu následovat. Chce-li 

tým přesnější specifikaci samotného procesu projektu, pak ho XP odkazuje jinam – například  

na OpenUP. 

Zakládá si na častém získávání zpětné vazby od zákazníka a krátkých iteracích vývoje. 

Naznačuje, ţe proces vývoje by měl být iterativní, aby zákazník často viděl přidanou hodnotu 

k projektu od minulé iterace. 

Část procesu je nastíněna v bussines praktikách, konkrétně v plánování hry.  

První aktivitou je sepsání vize, ve které zákazník definuje hlavní vlastnosti a funkce vyvíjeného 

softwaru. Pak můţe následovat schůzka pro naplánování iterace, kde zákazník důkladněji 

specifikuje poţadavky rozepsáním do user stories. Tyto user stories se pouţívají dále jako 

podklad pro vývoj testů a samotného softwaru. Ke scénářům přidá zákazník prioritu a XP tým 

odhadne jejich náročnost. Poté můţe zákazník vybrat několik scénářů pro první iteraci. Je opět 

samozřejmě nutné dodrţovat rozsah práce, který je tým schopný udělat během jedné iterace. 

Programátoři vytvoří podúkoly, kaţdý programátor si vybere, na kterém úkolu bude pracovat. 

Ideální XP projekt projde krátkou inicializační fází, následovalo několik let výroby a 

vypiplávání, aţ projekt doslouţí, kdyţ jeho existence přestane dávat smysl. V knize „Extreme 

Programming Explained“ [8] existuje popis jakýchsi fází projektu, ale jejich popis není 

formální, pouze obsahuje popis, jak se v dané fázi chovat. 
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Zkoumání 

Předprodukční fázi projektu je potřeba mít co nejdříve za sebou. Je to utrácení peněz, bez jejich 

vydělávání. To říká Kent Beck v knize „Extreme Programming Explained“. 

Jakmile máte k dispozici více neţ hodně materiálu na story cards, aby bylo moţné udělat dobrou 

první verzi softwaru, a programátoři si jsou jisti, ţe jiţ nejsou schopni dělat jakékoli další 

odhady lépe, bez toho aniţ by začali implementovat první verzi, je moţné přemýšlet o 

architektuře. 

Je nutné, aby programátoři prozkoumali architekturu. Měli by prozkoumat asi tři aţ čtyři různě 

navrţené architektury, kaţdý pár programátorů jednu moţnost architektury. Měli by tomu 

věnovat asi týden nebo dva. Poté by měli porovnat, která architektura se jeví jako nejlepší pro 

implementovaný software nebo nechat dvě dvojice prozkoumat architekturu různými způsoby a 

sledovat, jaké rozdíly se objeví. Je také vhodné nechat programátory otestovat výkon 

navrţených technologií. 

Během prověřovacích prací programátorů zákazník píše příběhy, jak by měl software fungovat. 

První verze příběhů, nebude pravděpodobně to, podle čeho by se dal software vyvíjet. Zpočátku 

je potřeba dát zákazníkovi rychlou odezvu na to, jak by tyto příběhy měly vypadat, takţe další 

verze příběhů jiţ budou o mnoho lepší.  

Pokud tým zná technologie, které bude pouţívat z dřívějška, pak můţe být průzkumná fáze 

dlouhá jen několik málo týdnů, chystá-li se tým pouţít nové technologie, pak lze očekávat tuto 

fázi delší – aţ několik měsíců. 

Plánování 

Cílem plánování je dohodnout se na datu, kdy bude hotov nejmenší moţný soubor 

nejdůleţitějších příběhů (více v plánovací hře). 

První iterace, jejímţ výsledkem bude první release, by měla trvat dva aţ šest měsíců. Je to 

z toho důvodu, ţe za kratší dobu by tým nejspíše nestihl vyřešit ţádný podstatný business 

problém.  

Iterace k prvnímu release 

Příběhy, které mají být hotovy, jsou rozloţeny do iterací trvajících jeden aţ čtyři týdny. Kaţdá 

iterace vyprodukuje sadu test case. 

V první iteraci vznikne architektura. Je vhodné vybrat takové příběhy, které donutí 

programátory k vytvoření kostry celého systému.  Také se sbírají příběhy pro další iterace. 
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Pokud se začnou objevovat odchylky od plánu, pak je potřeba něco změnit. Moţná je potřeba 

změnit plán, přidat nebo ubrat příběhy nebo změnit jejich rozsah. 

Na konci této iterace budete připraveni přistoupit k výrobě softwaru 

Produkce 

V této fázi je vhodné přejít na jednotýdenní iterace. Také je vhodné pořádat krátké schůzky ve 

stoje, takţe kaţdý bude vědět, kdo na čem právě dělá. 

Co se týká výkonu softwaru, Kent Beck píše: make it run, make it right, make it fast. V pozdější 

fázi projektu je optimální čas pro ladění výkonu, protoţe jiţ máte dostatečný přehled o 

vyvíjeném softwaru a také tušíte, na jakém hardwaru bude program provozován. 

Údržba 

Údrţba je pro XP projekt běţný stav. Během údrţby lze nadále přidávat nové funkce, 

zapracovávat do týmu nové lidi a nahrazovat ty, kteří odešli. 

Během údrţby je moţné začít zkoušet nové technologie, refaktorovat, experimentovat 

s architekturou. Také se dají očekávat změny v týmu, příchody nových lidí. 

Ukončení 

Ukončení (smrt) projektu musí také někdy nastat. Pokud uţ zákazník nepřijde s ţádným novým 

příběhem, je čas uzavřít koloběh projektu. 
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4. Příklad použití jednotlivých metodik 

V následujících odstavcích popíšu, jak by se při vývoji projektu postupovalo v jednotlivých 

metodikách. Veškeré údaje o projektu, poţadavcích, velikosti týmu a podobně jsou smyšlené 

jen pro potřebu ukázky, jak se liší průběh projektu v jednotlivých metodikách. 

Jako ukázkový projekt jsem vybral implementaci skladového systému, internetového obchodu a 

webových stránek. Zákazníkem je smyšlený kamenný obchod s elektronikou (kuchyňské 

spotřebiče, audio a video, počítače či notebooky). 

4.1.1.1. Upřesnění pojmů a počátečního stavu 

Zákazník – člověk nebo firma, která si objednává softwarový produkt. Smlouvu o díle bude 

podepisovat zástupce zákazníka (například obchodní ředitel nebo majitel). Při budování 

projektu se jiţ dále nemusí účastnit přímo majitel nebo obchodní ředitel, ale tito mohou ze 

svého týmu vybrat pověřenou osobu nebo primárního uţivatele, který bude vývojovému týmu 

pomáhat s podrobnější specifikací úprav. I tohoto primárního uţivatele budu nazývat jako 

zákazníka. 

Zhotovitel – firma, která se zavázala zhotovit software na základě podepsané smlouvy. Na 

straně zhotovitele funguje vývojový tým, který je hlavním elementem při tvorbě softwaru. 

Zhotovitel má k dispozici tým čtyř programátorů, dvou testerů a tří podpůrných pracovníků, 

kteří mohou zastávat netechnické funkce (projektový manaţer, konzultant a podobně). 

 V podepsané smlouvě či v jejím dodatku jsou popsány poţadavky, které musí vyvíjený 

software splňovat. Zde není nutné zabíhat do podrobností, proto popíšu jen základní rysy 

vyvíjeného systému: 

 Internetový obchod: 

o Rozdělení na „patra“ podle sortimentu (bílá elektronika, audio, video, počítače 

a notebooky). Kaţdé patro bude mít vlastní design. Vše ale bude spravováno 

z jedné administrace. 

o Další funkce, které lze očekávat od internetového obchodu – registrace 

zákazníků, zanoření oddělení, výpisy produktů, detaily produktů, fotogalerie 

k produktům, různé panely (nejprodávanější produkty, novinky, akce a 

podobně, moţnost psát články a další). 

o V administrační části bude moţné různým administrátorům přiřadit přístupová 

práva do různých sekcí administrace (objednávky, cenotvorba, články, zboţí a 

další). 

o Napojení dostupností produktů na skladový systém. 
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 Skladový systém: 

o Bude obsahovat jen administrační část pro pracovníky ve skladech. 

o Moţnost snadno vkládat čárové kódy k výrobkům, editovatelné karty výrobků, 

počty kusů na skladě, případně moţnost měnit dobu, kdy bude výrobek 

k dispozici. 

 Webové stránky: 

o Moţnost psát články, přidávat různé bannery, v administraci moţnost vkládání 

akční letáky a jejich zobrazení na frontendu. 

Zákazník má aktuálně jiţ nevyhovující skladový systém, který by navíc bylo obtíţné propojit 

s internetovým obchodem. Proto se rozhodl při realizaci internetového obchodu o jeho novou 

implementaci. Data ze starého skladového systému však nebudou ztracena. Při přechodu na 

nový systém se provede export dat ze starého sytému, následná konverze dat pro nový systém, 

čímţ pracovníkům skladů nevznikne zbytečná práce ručně vkládat současná data. 

Ve všech třech případech, které zde popíši, by mělo ještě před zahájením projektu mezi 

zákazníkem a zhotovitelem dojít k dohodě o prioritě jednotlivých částí (internetový obchod, 

skladový systém a webové stránky). Zda je moţné je implementovat postupně nebo je nutné 

souběţně pracovat na všech třech součástech. V takovém případě by asi bylo vhodné rozdělit 

tým na tři menší, přičemţ kaţdý by se zabýval svojí částí. V našem případě řekněme, ţe 

zákazníkovi postačí implementovat části projektu postupně v pořadí skladový systém, 

internetový obchod a webové stránky. 

Při zahájení projektu také došlo mezi zákazníkem a zhotovitelem k dohodě, ţe jako první bude 

implementován skladový systém, aby mohl být co nejdříve předán k uţívání. Příklad 

implementace se tedy bude dotýkat pouze skladového systému. 

4.2. Postup podle OpenUP 

Proces OpenUP je velmi podrobně popsán, proto by nemělo být problém se tohoto procesu drţet 

a nesejít z cesty. Popisuje jak manaţerské činnosti (role projektového manaţera především), tak 

i naznačuje, jak by měl probíhat samotný vývoj (role architekta, programátora či testera). 

4.2.1.1. Rozdělení rolí 

V OpenUP jsou popsané tyto role: 

 Analytik –  

o Reprezentuje stranu zákazníka a získává a spravuje jeho poţadavky, doplňuje 

slovník, vytváří případy uţití a jejich detailnější popisy. Určuje, které 

poţadavky mají prioritu. 



 

 

47 

 

o Tuto roli by měl zastávat člověk s dobrými komunikačními schopnostmi, měl 

by to být týmový pracovník, se znalostí problému, který má vyvíjený software 

řešit. 

o V našem případě je moţné zvolit jako analytika nejzkušenějšího programátora, 

je však potřeba přihlédnout k tomu, zda má dostatečné vůdčí a komunikační 

schopnosti. 

 Architekt –  

o zodpovědnost této role spočívá v tvorbě architektury softwaru, coţ obnáší i 

dělání klíčových rozhodnutí v omezení výsledného produktu. 

o Architektem můţe být člověk, který má dlouhodobější zkušenosti s vývojem 

softwaru, měl by dokázat motivovat, schopný mít kritický pohled na vytvářený 

produkt, mít tzv. „tah na branku“ (zaměřit se na cíl a dosáhnout ho). 

o V případě dostatku zkušených programátorů můţe tuto roli zastávat další ze 

zkušených programátorů, avšak v případě menšího týmu nebo nedostatku 

zkušených programátorů by tuto roli mohl zastávat tentýţ člověk jako roli 

analytika. Při definici architektury by však bylo vhodné přizvat dalšího 

programátora do diskuse. 

 Programátor –  

o jeho hlavní zodpovědností je vyvíjet části softwaru, včetně jejich začlenění do 

architektury, jednotkové testování a integraci komponent, které jsou součástí 

softwaru. 

o Lidé v roli vývojář musí být dostatečně zdatní vytvářet technická řešení 

v technologiích, ve kterých je software budován, schopnost porozumět 

navrhnuté architektuře, schopnost komunikovat s ostatními členy týmu. 

o Zbylí programátoři budou zastávat roli vývojáře. Méně zkušení nebo zdatnější 

v testování mohou být testery. 

 Projektový manažer –  

o jeho zodpovědností je plánovat a řídit celý projekt, jeho postupné fáze a iterace 

těchto fází. Také hodnotí průběh iterací, zda byly úspěšné, či nikoli. 

o Projektovým manaţerem můţe být člověk, který dobře zvládá udrţování a 

budování týmového ducha, měl by mít dřívější důkladnou zkušenost s vývojem 

softwaru, schopnost řešit konflikty, schopnost vyjednávání. 

o Tuto roli můţe zastávat někdo, kdo má zkušenosti s řízením týmu, je však 

vhodné, aby splňoval i další podmínky napsané v minulém bodě. 

 Stakeholder –  

o tato role představuje skupinu individuí, která musí být vyvinutým softwarem 

uspokojena. Role přímo nevykonává ţádnou činnost ve vztahu k projektu, ale 
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na mnoha činnostech se podílí, například: řízení a plánování iterací, plánování 

projektu, tvorba testovacích případů (test case) a další. 

 Tester –  

o zodpovědností této role je vytvářet testovací případy (test case) a spouštět testy. 

o Testerem by měl být člověk, který má znalost testovacích praktik a technik, měl 

by být schopen diagnostikovat a řešit nebo reportovat chyby nalezené 

v softwaru. Mohou to být buď méně zkušení nebo zdatní programátoři, či 

naopak, specialisté na testování. 

4.2.1.2. Počáteční fáze 

OpenUP začíná Počáteční fází, ve které je iteračně sepsáno několik dokumentů – podílí se 

analytik, architekt a projektový manažer ze strany zhotovitele a zákazník. Jde především o 

hlubší porozumění problému, který je potřeba řešit. Popis vlastností softwaru je prozatím 

ponechám v běţném jazyku, tak, jak vlastnosti specifikoval zákazník. 

Sepíší se artefakty, jako jsou: 

 Slovník (zodpovědný je analytik) – pomáhá definovat názvosloví mezi zákazníkem a 

zhotovitelem. Ve slovníku bychom v našem případě specifikovali výrazy, jako jsou 

skladová karta, příjemka, výdejka, převodka nebo inventura. 

 Vize (zodpovědný je analytik) – definuje pohled zákazníka na vyvíjený software. 

Obsahuje nejdůleţitější poţadavky a funkce z pohledu zákazníka. V našem případě by 

vize obsahovala například věty: Skladový systém bude podporovat tisk základních 

dokumentů, jako jsou příjemka, výdejka, stav skladu vybraných poloţek. Tyto 

vytisknuté dokumenty budou dále evidovány i uvnitř skladového systému a bude je 

moţné dohledat podle jejich typu, názvu zboţí nebo podle toho, kdo je vydal. 

 Plán projektu (zodpovědný je projektový manažer) – definuje iterace projektu, popis, 

kdo zastává jakou roli, délky iterací a další. 

Zákazník, analytik, architekt a projektový manažer budou stále přesněji specifikovat poţadavky, 

například rozloţení menu administrace skladového systému, dohodnou si rozdělení sekcí 

v administraci a dále například, jak budou vypadat při tisku některé dokumenty, jako jsou 

výdejka nebo příjemka a podobně. Optimální jsou osobní schůzky. 

Projektový manažer má stále na starosti řízení projektu, proto sleduje postup všech činností. 

Na konci této fáze by měli mít členové týmu jasnější obraz o tom, jaký software budou vyvíjet, 

zákazník bude mít odhad celkové ceny vývoje softwaru. Projektový manaţer také blíţe 

specifikuje postup prací v dalších fázích vývoje. Například určí, ţe nejprve bude nutné vyvinout 
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strukturu databáze, dále bude nutné specifikovat architekturu, na kterou se začne postupně 

nabalovat další funkcionalita. 

4.2.1.3. Upřesňovací fáze 

V této fázi projektu implementace skladového systému si bude tým prohlubovat znalosti o 

softwaru, který má vyvíjet. Architekt navrhne architekturu a programátoři ji začnou 

implementovat. Hotové části kódu se začnou testovat. 

Díky těmto krokům se tým pokusí překonat nejváţnější rizika vývoje. Návrh základní části 

architektury se musí ověřit, ţe odpovídá poţadavkům zákazníka. 

Jak se analytik stále více ponořuje do problematiky projektu, tak přichází na nové věci, které je 

potřeba popsat a specifikovat nebo upřesnit. 

Tým má tedy na konci této fáze hotový návrh architektury, část je jiţ implementována a 

ověřena, ţe je správná. Analytik rozšiřuje specifikaci, doplňuje slovník, rozepisuje případy užití 

na podrobnější části. S přibývajícím mnoţstvím případů uţití také testeři přidávají nové test 

case a testují implementované části projektu. 

V našem případě bude například hotová databáze (nejzákladnější tabulky a jejich sloupce), také 

budou implementovány některé nejzákladnější části architektury, jako můţe být přidání 

skladové karty, její zobrazení, editace a mazání. Uţivatelské rozhraní zatím v podstatě 

neexistuje, ovládací prvky jsou zatím na obrazovkách tak, jak je tam programátoři přidali. 

4.2.1.4. Konstrukční fáze 

I v této fázi stále analytik získává nové a upřesňuje stávající požadavky. O většině funkcí a 

vlastností softwaru by měl mít uţ docela jasnou představu a jiţ se upřesňují spíše podrobnosti 

nebo se mohou přidávat zcela nové funkce. Zákazník si například uvědomí, ţe by chtěl u kaţdé 

skladové karty udrţovat informaci o tom, kdo z administrátorů ji naposledy editoval. 

Programátoři podle technické specifikace navrhují a implementují funkcionalitu, kterou 

následně testují. Hotové a otestované funkce integrují do softwaru. Další fáze testování 

softwaru leţí na testerech, kteří na základě test case vytváří testovací skripty, kterými následně 

testují software a jeho nově integrované části. 

Programátor například implementuje správu administrátorů a přiřazování oprávnění na 

jednotlivé sekce skladového systému. Nejprve vše otestuje vlastními silami (tzv. Developer 

test), je-li vše v pořádku, tak integruje tuto funkčnosti do softwaru. Novou verzi softwaru dále 

otestují testeři. 
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Na konci této fáze by měly být implementovány a otestovány všechny poţadavky kladené na 

software. 

4.2.1.5. Předávací  fáze 

Skladový systém má nyní implementovány všechny na něj kladené poţadavky. V předávací fázi 

je hlavním úkolem vyladit funkcionalitu, výkon a i celkovou kvalitu softwaru. 

V našem případě by zajisté bylo moţné doladit věci, jako je výkon databáze při vyšší zátěţi, 

doladit některé drobnosti uţivatelského rozhraní a podobně. 

Dále projektový manaţer ověří, ţe zákazník je se softwarem v takovéto fázi spokojený. Tím je 

vývoj softwaru ukončený. 

4.3. Postup podle SCRUM 

Metodika scrum není zaměřená na celý běh vývoje softwaru. Věnuje se spíše manaţerské části 

procesu.  

4.3.1.1. Rozdělení rolí 

V Scrum jsou definovány tři role: 

 Product owner – protoţe by to měla být osoba obeznámena s projektem,  bylo by 

vhodné do této role dosadit člověka, který je na hranici analytika, projektového 

manaţera nebo konzultanta. V našem případě bude  tuto roli zastávat konzultant. Také 

by bylo vhodné, aby tento člověk znal doménu podnikání zákazníka pro snazší 

porozumění problému. 

 Scrum master – člověk v této roli se, zjednodušeně řečeno, stará o blaho týmu, 

odstraňování překáţek, řešení případných sporů a řízení projektu. Proto by byl 

nejvhodnější člověk, který byl jinak vedoucí týmu. 

 Scrum tým – multifunkční tým, který vytváří produkt. V týmu jsou různé technické 

profese, jako je databázista, programátor a další. Do týmu patří také product owner a 

scrum master. 

Dále je nutné, aby byl na pracovišti i člověk ze strany zákazníka (stakeholdera) – bude 

reprezentovat jeho zájmy, definovat vlastnosti produktu, určovat, které vlastnosti produktu se 

budou dále implementovat. 

4.3.1.2. Proces - Průběh 

V první fázi se sejdou zákazník a product owner a sepíší všechny poţadavky, které budou klást 

na vyvíjený software. Tyto poţadavky je nejlépe specifikovat takovým jazykem, aby mu dobře 

rozuměl i zákazník. Tím se můţe v poţadavcích snáze orientovat. Na základě tohoto seznamu 
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poţadavků vytvoří product owner dokument product backlog, který bude obsahovat jiţ poněkud 

formálněji rozepsané poţadavky, body, které by byly příliš obsáhle, je vhodnější rozepsat na 

více poloţek. Kaţdou poloţku ohodnotí prioritou pro zákazníka a odhadem náročnosti. 

Na obrázku číslo 9 je ukázka, jak by mohl vypadat sprint backlog. 

 

Obrázek číslo 9. Product backlog. 

Ještě před vytvořením sprint backlogu (obrázek číslo 10) je potřeba odhadnout, jak velké 

mnoţství práce zvládne tým v jedné iteraci udělat. Poprvé nebude samozřejmě odhad příliš 

přesný, ale v dalších iteracích se vylepší. 

Sprint je zahajován schůzkou týmu a zákazníka – sprint planning meeting, kde zákazník určí, 

které poloţky přesune z product backlog do sprint backlog. Před prvním sprintem se také musí 

domluvit na délce sprintu a kolik jednotek práce tým zvládne udělat. V našem případě bude 

délka sprintu dva týdny a odhaduje se, ţe tým zvládne asi 120 jednotek práce. Ze sprint 

backlogu je vidět, ţe tým stihl všechny úkoly sprintu splnit přesně devátý den sprintu, takţe 

odhad byl naprosto přesný. Proto je moţné další den ukončit sprint, svolat sprint review 

meeting, kde tým předvede potenciálně hotový produkt – v našem případě by to byla vytvořená 

databáze, implementované stránky administrace skladového systému a to, jak funguje propojení 

uţivatelského rozhraní s databází. Dále se hodnotí průběh sprintu, v případě, ţe by byl tým 

pomalejší nebo rychlejší, je potřeba upřesnit odhady, kolik práce tým zvládne v jednom sprintu. 
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Obrázek číslo 10. Sprint backlog. 

Pokud zbývají v product backlog ještě nějaké poloţky, tak je naplánován další sprint. Doposud 

hotová část projektu se můţe předat zákazníkovi do uţívání. 

4.4. Postup podle XP 

Metodika XP příliš nedbá na to, jak bude řízen komplexní proces vývoje, spíše se zaměřuje na 

samotné techniky vývoje. 

4.4.1.1. Rozdělení rolí 

V XP je potřeba obsadit tyto role –  

 XP coach - dohlíţí na dodrţování metodiky, můţeme vybrat dřívějšího vedoucího 

týmu, ale není to podmínkou. Jedná se o podpůrnou roli, takţe se neočekává, ţe 

pracovník v této roli bude zcela vytíţen a bude tedy moci zastávat i jiné role. 

 XP zákazník – jedná se o člověka, kterého zvolí zákazník, měl by mít přehled o tom, 

jaké budou na software kladeny nároky. 

 XP programátor – členové vývojového týmu. 

 XP programátor, vedoucí – dřívější vedoucí programátorů. 

 XP tester – dřívější testeři. 

 XP tracker – tuto roli by mohl zastávat například dřívější projektový manaţer nebo je 

moţné opět dosadit dřívějšího vedoucího programátorů. Role má za úkol sledovat 

postup a pokrok při vývoji projektu. 

Vzhledem k tomu, ţe je doporučená práce ve dvojicích, je praktické, mít sudý počet 

programátorů. Dvojice by se měli střídat, čímţ dochází k předávání zkušeností mezi 

programátory. Pokud máme dispozici stejný počet zkušených a nezkušených programátorů, pak 

je vhodné skládat dvojice tak, aby byl právě jeden programátor zkušený. Tím nevznikne dvojice 
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ze dvou nezkušených programátorů. I v případě, ţe máme k dispozici více nezkušených, neţ 

zkušených programátorů, je jejich střídání dobrou volbou, protoţe zkušení programátoři se 

prostřídají postupně se všemi nezkušenými. 

4.4.1.2. Průběh procesu 

Proces v XP není v podstatě definován, jen lehce nastíněn – proces by měl rozhodně probíhat 

v krátkých krocích pro získávání časté zpětné vazby. 

4.4.1.3. Zkoumání 

V první fázi se zákazník pokouší tvořit uţivatelské příběhy, jak by měl jeho software fungovat. 

Z počátku nebude v popisu funkčnosti příliš zručný, proto je potřeba okamţitě poskytnout 

zákazníkovi pomoc s definicí těchto příběhů, viz obrázek číslo 11. Jakmile máme posbírán 

dostatek takovýchto karet, tak vybereme ty, které obsahují klíčové funkce. V případě 

skladového systému by to pravděpodobně byly příběhy zahrnující funkčnost, jako je: přidávání 

a editace skladových karet, editace počtu kusů skladem, tisk základních dokladů (příjemka, 

výdejka, a podobně).  

Obrázek číslo 11. Story card. 
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Programátoři by mezitím, neţ zákazník sepíše dostatek vhodných příběhů, otestují budoucí 

technické zázemí softwaru. Pokud bychom tento skladový systém stavěli na architektuře server-

klient v podobě webové aplikace, pak by bylo potřeba, aby programátoři prozkoumali moţnosti 

webových technologií, na kterých aplikaci vystaví, pro které prohlíţeče bude aplikace 

optimalizována a podobně. 

4.4.1.4. Plánování 

V této fázi je nutné, aby se zákazník a tým dohodli na datu prvního vydání softwaru. Objem 

práce by měl být takový, aby ho tým zvládnul za dva aţ šest měsíců. Vzhledem k tomu, ţe 

v první iteraci budou jen opravdu nejnutnější úkoly pro poměrně menší projekt, kterým je 

skladový systém, tak by první iterace byla naplánována na dva měsíce. 

4.4.1.5. První iterace 

V této části máme seznam nejdůleţitějších příběhů, které je potřeba v první iteraci 

implementovat. Tým si tuto skupinu příběhů rozdělí na menší skupiny, iterace, které budou trvat 

maximálně čtyři týdny, v našem případě bude vhodnější zvolit kratší iterace, protoţe tým má 

menší objem práce, doporučil bych dva týdny. Na konci první iterace by měl mít software 

definovanou architekturu, na které se bude stavět v další fázi. Vţdy před samotným 

programováním je nutné nejprve napsat testy pro kód, který se dvojice programátorů chystá 

psát. 

4.4.1.6. Produkce 

Iterace jiţ přecházejí do jednotýdenního cyklu. Členové týmu pracují ve dvojicích na 

uţivatelských příbězích. Stále platí pravidlo, ţe nejprve je napsán test, aţ potom kód, který 

projde testem. 

Následují fáze údrţby a postupné ukončení projektu. Během údrţby je moţné doladit některé 

funkce, zvyšovat výkon aplikace, redaktorovat části kódu. Kdyţ je zákazník s dodaným 

softwarem spokojen a jiţ nepíše nové uţivatelské příběhy, je moţné projektu ukončit. 
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5. Porovnání metodik 

5.1. Komplexnost metodik 

V tomto ohledu je zcela jednoznačně nejkomplexnější metodika OpenUP. Obsahuje nejvíce rolí, 

artefaktů, aktivit. V případě, ţe tým má zájem řídit se touto metodikou, tak mnoho členů týmu 

můţe být odstrašeno ohromným objemem dat, který metodika obsahuje. Na druhou stranu, je 

velmi těţké dostat se v procesu do situace, kterou nebude OpenUP popisovat. 

Objemnost OpenUP také ukazuje na to, ţe to není čistě agilní metodika, a mnohdy se lze setkat 

s jejím řazením spíše k tradičním metodikám. 

Další dvě metodiky, Scrum a XP se od OpenUP liší v objemu popisu, který nabízí. Dá se říci, ţe 

v porovnání s OpenUP jsou velmi stručné. Obsahují jen několik rolí a málo artefaktů.  

5.2. Popis procesu 

OpenUP má proces velmi přesně specifikován. Je přesně rozdělen do fází a je řečeno, kdy která 

fáze končí a začíná další. To lze povaţovat za další rys tradičních metodik. 

Scrum nemá zcela přesně popsán proces, ale v jejím popisu je obsaţen diagram (obrázek  

číslo 7), který poměrně přesně specifikuje, jak postupovat. Proces není rozdělen do fází, ale do 

posloupnosti kroků, jejichţ opakováním získáme iterativní přibliţování se výslednému 

softwaru. 

XP, uţ z toho důvodu, ţe to je spíše soubor rad, jak vyvíjet software, má proces velmi slabě 

naznačen – tým by se měl drţet jakési iterativní kostry, která ovšem není příliš specifikována do 

hloubky. XP je vhodné kombinovat s jinými metodikami, které se více zaměřují na samotný 

proces, například OpenUP nebo Scrum. 

5.3. Shrnutí rozdílů 

5.3.1. OpenUP 
OpenUP lze řadit spíše k tradičním metodikám, proto se také značně odlišuje od Scrum či XP. 

Popis rolí, aktivit a artefaktů definovaných v OpenUP je značně podrobný. Fáze procesu jsou 

zcela jasně odděleny. Je-li dokončena jedna fáze, můţe začít fáze další. K předchozí fázi se jiţ 

nikdy nevrátíme. Toto v sobě zahrnuje jak výhody (proces plyne poměrně přehledně, vţdy 

přesně víme, v jaké fázi se proces nachází), tak nevýhody (špatně navrhnutá architektura můţe 

později nadělat velké škody, pokud ji bude nutné upravovat nebo budovat software kolem 
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špatně navrţené architektury). OpenUP obsahuje tedy jak popis procesu, tak se i věnuje samotné 

části vývoje. Naznačuje, ţe je nutné testovat (avšak aţ po implementaci). Existuje role 

architekta (která zodpovídá za definici architektury), kterou by měl zastávat nejzkušenější 

programátor. I přesto je moţné pouţít v týmu OpenUP například se spojením s XP. Avšak není 

to nutné. 

5.3.1.1. Klady 

Iterativním přístupem se liší od tradičních vývojových modelů (které ţenou vývoj z jedné fáze 

do druhé postupně, sekvenčně). Tradiční metoda například jako první zkompletuje poţadavky 

na produkt a tyto poţadavky jsou v dalších fázích vývoje neměnné, „vytesané v kameni“. 

Jakmile je hotov seznam poţadavků, vývoj dále pokračuje návrhem a pak pokračuje do další 

fáze. 

Díky iteracím je sníţeno riziko projektu, pro zákazníka je zvýšena přidaná hodnota a 

funkcionalita jiţ v rané fázi časového cyklu. Projekt je v podstatě rozdělen do menších částí, 

například podle use case scénářů. Na konci kaţdé iterace se stakeholderům předvede nově 

provedená funkcionalita, čímţ je získána odezva. Tato odezva (zpětná vazba) můţe být 

začleněna v další iteraci. Iterativní model očekává změny během zpětné vazby, zatímco 

neiterativní model se snaţí jakýmkoli změnám bránit, předcházet jim a nedopustit je, čímţ se 

zvyšuje riziko, ţe zákazník dostane jiný software, neţ očekával. 

Iterativní přístup zajišťuje hodnotu softwaru dříve v ţivotním cyklu, čímţ pomáhá sniţovat 

hodnotu investovaného kapitálu. 

5.3.1.2. Zápory 

OpenUP nemá ţádné významné nevýhody. Je to především díky tomu, ţe vychází z RUP. 

OpenUP je vlastně reakcí na kritiku RUP, ţe RUP je příliš komplexní, a sloţitý. Odlehčením 

RUP se sníţila i nutnost produkování mnohdy přebytečných artefaktů (dokumentace, dokladů, 

analýz, apod.). Také proto se členové týmu snadněji v OpenUP orientují. Proto je OpenUP 

vhodný i k nasazení především na menší projekty.  

Avšak v porovnání s jinými metodikami, o kterých budu psát dále, je stále o mnoho 

komplexnější. To se dá povaţovat jak za kladnou, tak i zápornou vlastnost. Komplexní popis 

procesu má výhodu v popisu všech moţných postupů, artefaktů či rolí, takţe v praxi je těţší 

narazit na problém, který není v OpenUP zahrnut. Avšak zavádění do praxe můţe mít za 

následek nechuť týmu k tak velkým změnám, učit se mnoho nových vazeb mezi akcemi, 

artefakty a rolemi. 
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5.3.2. Scrum 
Scrum se zaměřuje především na to, jak jednoduše popsat proces vývoje. Zcela upouští od fází 

vývoje. Proces plyne v neustálých iteracích, které jsou připraveny na to, ţe zákazník bude 

poţadovat změny. Scrum se nezaměřuje uţ na samotný vývoj softwaru. Říká, ţe existuje 

multifunkční tým, který se o vývoj postará. Jak, to je jiţ zcela přenecháno na samotném týmu. 

Zde se přímo nabízí pouţití XP, která naopak postrádá procesní kostru. I tak opět není nutné 

integrovat do týmu další metodiku. Tým si můţe samotný vývoj řešit podle vlastního uváţení. 

5.3.2.1. Klady 

Mezi výhody Scrum lze povaţovat to, ţe je velice jednoduchý – tím mám na mysli především 

jeho strukturu, průběh procesu. Nevyskytují se v něm velká kvanta rolí nebo artefaktů. To je 

dobrý předpoklad pro to, aby byl v případě nasazování do týmu dobře přijat. Odpadají fáze 

projektu, které můţeme vidět například u OpenUP. Proces projektu prostě plyne v iteracích (zde 

nazývaných sprint), dokud se nevyčerpají všechny úkoly z product backlog. Ve Scrum týmu 

vzniknou mezi jeho členy pevnější a osobnější vazby, neţ u robustních metodik typu OpenUP, 

kde kaţdá role dělá pouze svojí práci. Scrum je, díky multifunkčnímu týmu, zaměřen více na 

spolupráci mezi členy týmu. Práce tak můţe být zábavnější. 

5.3.2.2. Zápory 

Na druhou stranu lze tuto jednoduchost povaţovat i za slabinu. Scrum jen naznačuje, jak se má 

řídit vývoj projektu, avšak jiţ nedává návod, jak postupovat například přímo při samotném 

vývoji softwaru, zda testovat a jak. Scrum předpokládá, ţe toto je v kompetenci týmu a ten bude 

vědět, jaké techniky zvolit. 

5.3.3. XP 
XP je metodikou, která popisuje téměř výhradně to, jak vyvíjet software. Proces, jak dojít 

k vývoji, však téměř vynechává. Lze sice najít pokusy o nápravu, například Kent Beck: 

„Extreme Programming Explained“ [8] popisuje fáze procesu, ale je to spíše pro doplnění 

metodiky. Jako vhodná kombinace je pouţití Scrum a zároveň XP. 

5.3.3.1. Klady 

Klady, které vyplývají z toho, ţe XP spadá do skupiny agilních metodik, je oproštění od 

produkce formálních dokumentů (různé návrhy, analýzy, či specifikace). 

5.3.3.2. Zápory 

Extrémnost je to, co můţe mnoho lidí, kteří se s XP setkají, zpochybňovat. Obvykle se s tak 

extrémními názory na vývoj software nesetkali. Pravděpodobně si budou klást otázky jako, zda 

je potřeba tak mnoho testovat, zda je produktivní mít dva programátory u jednoho stroje a další. 
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Ke kritikům XP patří Matt Stephens a Doug Rosenberg – jejich kniha „Extreme Programming 

Refactored“[9]. Některý výtky jsou: 

 Nedostatek hierarchie, struktury a dokumentace. 

 Je potřeba zavézt příliš mnoho změn. 

 Metodika je pouze tak efektivní, jak efektivní (si) ji udělají sami lidé. To agilní 

metodiky neřeší. 

 Připouští si existenci pouze senior programátorů. 

 A další. 
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6. EPF – Eclipse Process Framework (popis 

procesů) 

6.1. Nástroj Eclipse Process Framework 

Eclipse Process Framework (dále jen EPF) je open source projekt pod kontrolou Eclipse 

Foundattion. Obsahem tohoto projektu je i software pro zmapování těchto procesů – EPF 

Composer (dále jen EPC). 

EPC je nástroj zaměřený na modelování a návrh procesů. Popisy procesů vytvořené v EPC lze 

dále modifikovat a exportovat do podoby webových stránek. Díky tomuto exportu je moţné, 

aby si všichni zúčastnění na procesu dohledali, jaké mají povinnosti, zodpovědnosti, jak by měl 

dále proces plynout. 

EPC odděluje obsah procesu (v originále Method Content) a následné začlenění tohoto obsahu 

v procesu. Obsah procesu popisuje role, artefakty, aktivity a jejich vazby. Proces popisuje 

pořadí, jak aktivity následují za sebou. Z toho plyne posloupnost artefaktů a podobně. 

Více napoví obrázek 12, kde vertikální osa označuje poloţky obsahu, jako je Business Modeling 

a další, jejichţ náplní jsou samozřejmě aktivity, role a artefakty. Právě tyto elementy specifikují 

obsah procesu. Horizontální osa charakterizuje proces. Právě zde je vidět, jak na sebe navazují 

části obsahu procesu v jeho jednotlivých fázích. 



 

 

60 

 

V EPC je nutné nejprve specifikovat obsah, poté je moţno začít vkládat obsah do procesu tak, 

jak na sebe navazuje. 

Po dokončení specifikace procesu je moţné výsledek práce exportovat do HTML podoby. 

6.2. Popis procesů v netdevelo s.r.o. 

Úkolem této práce je popsat aktuální (březen 2010) stav procesů v reálné firmě netdevelo s.r.o 

(dále jiţ jen jako netdevelo).  

Společnost netdevelo s.r.o. se zabývá vývojem profesionálních internetových aplikací. 

Doménou společnosti je internetový obchod a prodej ve všech jeho podobách. Pilotní produkt je 

internetový obchod ShopSys®, jehoţ cílem je přizpůsobit se individuálním poţadavkům klientů 

a vytvořit e-shop nebo objednávkový systém „na míru“. 

Související oblast působnosti společnosti je tvorba internetových prezentací a síťových aplikací 

s důrazem na moderní technologie a vysokou uţitnou hodnotu produktů a poskytování sluţeb. 

Obrázek číslo 12. Obsah a proces. [10] 
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Společnost netdevelo s.r.o. byla zaloţena v roce 2007, jedná se o nástupnickou společnost firmy 

ShopSys®, která byla zaloţena v roce 2003 současným majitelem netdevelo s.r.o. Petrem 

Svobodou. Po zaloţení byl převeden veškerý majetek, sluţby i klienti pod správu netdevelo 

s.r.o. 

Společnost má nad čtyři desítky zaměstnanců převáţně s dosaţeným vysokoškolským 

vzděláním nebo při jeho studiu, kteří disponují mnoţstvím zkušeností z IT oboru se zaměřením 

na vývoj SW, analýzy informačních hodnot, správy on-line řešení, poskytování spolehlivého 

webhostingu a obecně na tvorbu technologicky a funkčně vyspělých řešení disponujících 

vysokou úrovní sofistikovanosti. 

Při popisu procesů jsem se zaměřil na dva nejdůleţitější – prvním je tvorba nových projektů pro 

nové zákazníky. Do tohoto procesu spadá i případná tvorba nových úprav na jiţ existujících 

internetových obchodech. Druhým základním procesem je vývoj nové verze obchodu. Jedná se 

jak o minoritní aktualizační verze, kde se především opravují chyby, případně přidávají nové 

nezbytně potřebné funkce (avšak obvykle pouze menšího rozsahu), tak i o vývoj zcela nové 

verze, která se od předchozí vţdy liší více. Vychází vţdy z předchozí verze, ale je rozšířena o 

nové funkčnosti.  

Další oblasti, kterými se NetDevelo zabývá, je tvorba internetových stránek, poskytování 

hostingu, navrhování designu pro internetové aplikace či SEO poradenstvím. 

Zaměřil jsem se tedy na dva výše zmíněné procesy: 

 Tvorba nových projektů a jejich údrţba. 

 Vývoj nové verze Shopsys. 

6.2.1. Oddělení 
V NetDevelo jsou aktuálně tato základní oddělení: 

 Výrobní oddělení. 

 Vývoj. 

 Konzultanti. 

 Kodérské oddělení. 

 Správa serverů. 

 Obchodní oddělení. 

 SEO oddělení. 
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6.3. Tvorba nových projektů 

Tato část diplomové práce je neveřejná a je obsaţena v neveřejné příloze. 

Je zde popsán proces výroby nových projektů a jejich následná údrţba. Také popisuji některé 

základní role a artefakty, se kterými se lze v tomto procesu setkat. Popis vychází z praktické 

části práce. 

6.4. Vývoj nové verze obchodu 

Tato část diplomové práce je neveřejná a je obsaţena v neveřejné příloze. 

V této kapitole je popsán proces, artefakty a role, které se vyskytují v procesu vývoje nové verze 

e-shopu. Tento popis je také zaloţen na praktické části práce. 

6.5. Shrnutí aktuálního procesu 

Tato část diplomové práce je neveřejná a je obsaţena v neveřejné příloze. 

Tato kapitola obsahuje shrnutí procesů, které jsem v rámci této práce popisoval. Popisuji, zda 

lze aktuální proces přirovnat k některým metodikám, jako je OpenUP nebo Scrum či XP.  
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7. Navrhnutá zlepšení 

Po zmapování aktuálního procesu je moţné přemýšlet nad moţnostmi zlepšení procesu. Pokus o 

zavádění velkých změn můţe způsobit nevoli ze strany pracovníků (většina lidí nemá ráda 

změny – uţ to dělají několik let takto, proč to najednou měnit od základu?). Proto jako 

vhodnější povaţuji pokusit se aplikovat menší změny, které mohou celý proces vylepšit a 

zpříjemnit jeho průběh.  

7.1. Schůzka programátorů 

Programátorům často přiděluje práci vedoucí programátorů. Ten však někdy bývá na schůzce se 

zákazníkem, aby pomohl s podrobnější specifikací úprav, které zákazník poţaduje. Vzhledem 

k tomu, ţe schůzka se zákazníkem můţe trvat i několik hodin, tak pak můţe nastat situace, ţe 

někteří programátoři jiţ nemají práci. 

Tomuto by bylo moţné zamezit kaţdodenní několika minutovou schůzkou všech programátorů, 

kde by kaţdý z programátorů řekl, co dělal minulý den, a pak by vedoucí programátorů přidělil 

práci na další den (nebo dny). Schůzky by se v případě potřeby mohli účastnit i konzultanti. 

Optimální průběh takové schůzky je ve stoje. 

Tato schůzka je inspirována schůzkou z metodiky Scrum – Daily scrum. 

7.2. Slovník 

V současné chvíli není pouţíván oficiální slovník, který by definoval pro členy týmu názvosloví 

některých částí e-shopu, jako je například na frontendu výpis produktů, detail produktu, košík, 

proces objednávky a v administraci přehled objednávek, nastavení doprav a plateb, karta 

produktu a mnoho dalších. Sice existuje mezi členy týmu jisté zaţité názvosloví pro tyto části 

aplikace, ale není to nikde standardizováno, není ani součástí manuálu. Větší problém můţe 

nastat v komunikaci se zákazníkem, a to zvláště ve chvíli, kdy zákazník má vţité jiné 

názvosloví. 

Bylo by vhodné definovat základní slovník, který by byl součástí smlouvy a manuálu. V případě 

rozšiřování projektu o nové funkce na míru by bylo nutné slovník pro daný projekt rozšířit o 

další výrazy. 

Tento artefakt se vyskytuje jak v OpenUP, tak ve Scrum a i v XP. 
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7.3. Častější zpětná vazba 

Při rozpracování rozsáhlejších úprav je obvykle sepsána specifikace těchto úprav, někdy je 

součástí specifikace obrázek, který naznačuje nebo definuje, jak se má nová funkce projevit na 

frontendu. To, jaké rozhraní k úpravě udělá programátor v administraci je obvykle jiţ jen na 

něm. Zákazník vidí úpravu aţ ve chvíli, kdy je dokončená. Pak se někdy stává, ţe zákazník není 

spokojen například s provedením úpravy v administraci, můţe být méně ergonomická a 

podobně.  

Proto by bylo vhodné, pokusit se u rozsáhlejších úprav, získat častější zpětnou vazbu od 

zákazníka, která by částečně zamezila této dvojí práci programátora. Ten nejprve udělá jednu 

verzi, kterou zákazníkovi předvede, ale následně ji musí přepracovat ještě v rozsahu času 

vyčleněného na původní úpravu. 

Stačilo by, kdyby programátor naznačil rozhraní pro ovládání úpravy v administraci, vyrobil 

printscreen a ten s popisem funkčnosti zaslal zákazníkovi. Takovýto popis by se mohl stát i 

součástí specifikace úpravy. 

Tato „best practice“ je obvyklá pro všechny agilní metodiky, v tomto případě je na častou a 

včasnou zpětnou kladen důraz především v XP a ve Scrum. 

7.4. Standardy kódu 

V netdevelo je sdílení programátorského kódu časté, obvyklé a ţádoucí. Ovšem, ztěţuje to fakt, 

ţe neexistuje definovaný standard, který by definoval zvyklosti, jichţ se bude programátor drţet 

při psaní kódu. Programátoři sice dodrţují některé nepsané, ale dohodnuté standardy, těch je jen 

několik a nevystihují většinu problematiky. Programátoři aktuálně obvykle dodrţují odsazování 

kódu skutečnými tabulátory (místo mezer), rozvrţení bloku IF-ELSE a podobně, ale neexistuje 

například definice, jak pojmenovávat proměnné, funkce nebo třídy, zda sloţenou závorku bloku 

kódu umisťovat na samostatný řádek nebo ne a mnoho dalších. 

Vytvořit tento artefakt je předepsané v XP. Předpokládám, ţe v netdevelo by byl shodný pro 

všechny projekty a nebylo by ho potřeba stále znovu definovat na počátku kaţdého projektu. 

7.5. Refaktorování a testy 

V netdevelo v současné době neexistují automatizované testy kódu, proto je velmi obtíţné kód 

refaktorovat. I přesto by bylo vhodné se pokusit vytvořit testy na základní funkce a třídy 

obsaţené v e-shopu, aby případné zásahy do těchto částí byly méně riskantní. Refaktorování by 
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připadlo do procesu vývoje nové verze a existující automatizované testy by tuto proceduru 

značně usnadnily. 

Tento návrh na zlepšení procesu pochází z metodiky XP. 
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8. Závěr 

V této práci jsem popsal tři agilní metodiky – OpenUP, Scrum a XP, v úvodu ještě popisuji 

tradiční vodopádový model. Kaţdá metodika charakterizuje rozdílný přístup k vývoji softwaru, 

ale i přesto mají některé společné rysy. Rozdíly lze pozorovat především mezi skupinami 

tradičních metodik a agilních metodik. Zatímco tradiční metodiky lpí na mnoţství dokumentace, 

artefaktů či formálních schůzek, tak agilní metodiky se snaţí odbourat vše, co můţe být 

postradatelné – minimalizují formality, jako jsou dokumenty a schůzky, pokouší se zefektivnit 

proces vývoje softwaru tím, ţe zavádí časté a krátké iterace, na jejichţ konci vţdy vidí zákazník 

částečně hotový produkt. Díky tomu můţe často poskytovat drahocennou zpětnou vazbu na 

směr, jakým se software vyvíjí. Agilní metodiky se snaţí sníţit rizika spojená s vývojem 

softwaru na minimum. Sběr a upřesňování poţadavků zákazníka se provádí opakovaně, i na 

základě získané zpětné vazby. Tradiční metodiky trvají na provedení a dokončení jedné fáze, aţ 

po jejím dokončení a uzavření můţe následovat fáze další. Pokud však dojde během některé 

z fází k dramatickému odklonu výsledného softwaru od vize, jakou o něm měl zákazník, pak je 

velmi nákladné tyto rozdíly překonat. 

V mé práci jsem dále zmapoval aktuální proces v reálné firmě – netdevelo s.r.o. pomocí nástroje 

EPF Composer. Tento nástroj umoţňuje modelované procesy distribuovat mezi zúčastněné na 

procesu díky moţnosti exportu procesů do HTML podoby. Kaţdý pak můţe nahlédnout, jaké 

má zodpovědnosti, jaké artefakty spadají do jeho kompetence a jakým krokem bude dále proces 

pokračovat. Exportované vymodelované procesy v netdevelo jsou součástí přílohy této práce. 

Po vizualizaci procesů v netdevelo jsem navrhnul několik moţných zlepšení procesu 

inspirované výše popisovanými metodikami. Jedná se spíše o drobné změny, a to především 

z toho důvodu, ţe stávající proces jako celek je povaţován za dostačující. I přesto si myslím, ţe 

navrhovaná drobná zlepšení by mohla zlepšit průběh a kvalitu procesu vývoje softwaru. 

Během psaní této práce jsem se podrobněji seznámil s popisovanými metodikami, zjistil jsem, 

co obnáší nastudování metodiky, a ţe v této oblasti existují téměř výhradně anglické zdroje 

informací. Dále jsem zjistil, co obnáší modelování stávajícího procesu ve firmě. Je potřeba 

rozhodnout, které aktivity budou ještě samostatné, které artefakty a činnosti ještě spadají do 

popisovaného problému. Navrhnout zlepšení není zcela jednoduché, musel jsem zohlednit to, ţe 

není moţné zcela nahradit aktuální proces některým jiným (například Scrum), ale ţe je potřeba 

jen navrhnout některá vylepšení, která stávající proces příliš nenaruší, ale která ho podpoří. 
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Přílohy 

Součástí této práce je také CD, které obsahuje: 

 tento text v elektronické podobě v souboru DPF. 

 Kopii zadání této práce v PDF. 

Pro potřeby hodnocení vedoucího a oponenta této práce a pro potřeby komise existuje i 

papírová příloha, která obsahuje neveřejné části práce. Je zhotovena ve dvou provedeních. Práce 

také obsahuje praktickou část – export procesů z EPF Composer do podoby XML, který je 

moţné zpět do EPF Composer importovat. Praktická část práce je také neveřejná. 


