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1 Úvod 

V současné době se velmi často používá pojem logistika, ovšem většina lidí 

ho nesprávně zaměňuje s dalším termínem, kterým je doprava. Logistika je však mnohem 

komplexnějším systémem, který se zabývá vším, co je spojeno s přesunem materiálů, energií, 

informací a v neposlední řadě osob. Obecně je možné logistiku chápat jako podnikatelskou 

filozofii vycházející ze strategie společnosti optimalizující časově následné a probíhající 

procesy. 

Pro podporu logistických procesů se hojně používají informační systémy, jejichž 

úkolem je v co nejkratším možném čase řešit komplexní problémy či promptně reagovat 

na nenadálé změny. A stejně jako v případě samotné logistiky, také u informačních systémů 

používaných v této oblasti je kladen velký důraz na flexibilitu, adaptabilitu a hospodárnost. 

Z pohledu uživatele je pak naprosto zásadní vzájemná spolupráce jednotlivých částí 

informačního systému, rychlost, bezchybnost a v neposlední řadě ergonomie ovládacích 

prvků. 

Tvorbou výše zmíněných informačních systémů se zabývají specializované 

společnosti, na které jsou kladeny vysoké nároky hned v několika oblastech. Při vývoji 

informačního systému v logistice je totiž třeba brát v potaz vysokou míru standardizace řešené 

problematiky. Logistiku definuje široká škála norem a předpisů, které jsou jak národní, 

tak i mezinárodní díky členství České republiky v Evropské unii. Mnohé z norem jsou obecně 

uznávanými mezinárodními standardy, tudíž mají celosvětovou působnost. 

Díky doslova turbulentním změnám, které v rámci logistiky probíhají a časté potřebě 

řešit ad-hoc problémy, musí být i vývoj informačních systémů v této oblasti velmi rychlý. 

Tomu napomáhají nástroje CASE (Computer Aided Software Engineering, Computer Aided 

System Engineering), jež pokrývají celý životní cyklus vývoje informačního systému. I díky 

jejich efektivnímu využívání je možné rychle reagovat na požadavky uživatelů a operativně 

je řešit. 

Tato diplomová práce charakterizuje situaci a analyzuje možnosti konkrétní firmy 

zabývající se vývojem informačních systémů pro logistiku. Monitoruje reálné využití 

vybraného CASE nástroje, který byl dle požadavků managementu pořízen v roce 2007. Tento 

CASE nástroj nahradil do té doby používané méně efektivní nástroje. 
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Cílem práce je sestavení podrobné analýzy pro výběr vhodného CASE nástroje 

na základě současných požadavků společnosti. Z výsledků této analýzy pak bude 

vypracováno zhodnocení, zda se závěry analýz z let 2007 a 2012 shodují či nikoliv  

a jaké by bylo případné doporučení pro společnost OLTIS Group a.s. 

Vzhledem k tomu, že oblast logistiky i problematika CASE nástrojů jsou velmi 

komplexní obory, na které není možné pohlížet samostatně, ale pouze ve spojení s dalšími 

disciplínami, dílčím cílem této práce je sestavení podrobných, ale přitom ucelených 

teoretických východisek, která slouží jako výchozí bod pro korektní dosažení cíle. 

Vedle odborné literatury, která je zaměřena na danou problematiku, byly údaje 

pro napsání této práce čerpány z internetových zdrojů a také přímým sběrem či dotazováním 

u společnosti OLTIS Group a.s., dodavatele informačních systémů pro dopravu a logistiku. 
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2 Teoretická východiska využití CASE nástrojů v logistice 

V rámci návrhu a designu informačních systému (dále jen IS) má značnou popularitu 

využití programových systémů na podporu vývoje IS, tzv. CASE (Computer Aided Software 

Engineering, Computer Aided System Engineering). K jejich pochopení a jasné definici 

je však potřeba nejprve porozumět mnoha souvisejícím tématům. Základním odvětvím 

je bezesporu Systémové inženýrství a opomenout nelze ani metodiky vývoje IS, na kterých 

jsou CASE nástroje postaveny. 

Cílem této kapitoly je vymezit dosavadní poznatky v této oblasti a poskytnout 

tak teoretický základ pro další části práce. 

2.1 Softwarové inženýrství 

Existuje velké množství definicí, které popisují, čím se softwarové inženýrství zabývá, 

pro tuto práci byla zvolena definice Fritze Bauera, kterou autor poprvé přednesl na konferenci 

NATO v roce 1968, a její znění je následující: 

„Softwarové inženýrství je zavedení a používání řádných inženýrských principů tak, 

abychom dosáhli ekonomické tvorby softwaru, který je spolehlivý a pracuje účinně 

na dostupných výpočetních prostředcích.“ (Kadlec, 2004) 

Tato definice přesně vystihuje podstatu softwarového inženýrství, to, čím se zabývá 

a o co se snaží. V následujících několika sloupcích se pokusím tuto definici dekódovat 

a analyzovat. 

V dnešní době zdaleka není úkolem programátora jen psaní kódu. Jeho rutinní práce 

zahrnuje řadu dalších, neméně důležitých aspektů. Jejich souhrn je popisován právě 

softwarovým inženýrstvím. 

Softwarové inženýrství nedbá jen na vlastní zavedení určitých inženýrských principů, 

ale pokouší se nabádat i k jejich dodržování, což může být v praxi mnohdy velmi obtížně 

dosažitelné. 

V definici se dále vyskytuje pojem ekonomická tvorba softwaru. Tento termín 

lze rozšířit na úspěšnou tvorbu, která je spojena s řadou faktorů, jež by měly být naplněny, 

aby byl tento cíl splněn. Příklady těchto faktorů jsou uvedeny v následujícím přehledu. 
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- Je nutné vhodně sestavit vývojový tým. 

- Důležitá je volba správného vývojového nástroje. 

- Je třeba položit si otázku, zda vyvinout software vlastními silami, koupit jej, nebo 

použít komponenty třetích stran. 

- Důležité je také nalézt společný slovník se zadavatelem. 

- Je třeba také uvažovat o budoucí údržbě a rozšiřování programu. 

Definice dále hovoří o tom, že vytvořený software má být spolehlivý a má účinně 

pracovat na dostupných technologických zařízeních. Výsledná aplikace by vždy měla splňovat 

požadavky uživatelů a efektivně využívat dostupné zdroje (hardware, komunikační linky, 

operační systém, atd.). 

Softwarové inženýrství je tedy souhrn pojmů, postupů a činností, jejichž porozumění, 

používání a provádění by mělo zajistit efektivnější tvorbu softwaru a především komplexnější 

pohled na celý proces vývoje IS. 

Pokud vlastními silami programujeme malou, specializovanou aplikaci 

pro konkrétního uživatele a velmi úzké použití, nemusíme nutně dodržovat vše, co nám 

softwarové inženýrství doporučuje. Hlavní síla tohoto oboru spočívá spíše v zavádění 

systému, pořádku a struktury do rozsáhlejších projektů, na kterých spolupracuje 

více vývojářů. 

Jak již bylo naznačeno, softwarové inženýrství se nezabývá pouze samotným 

procesem vývoje, ale zahrnuje mnoho dalších navazujících oblastí, komunikací se zákazníky 

počínaje a etikou softwarového inženýra konče. (Kadlec, 2004) 

2.1.1 Vývoj softwarového inženýrství 

Pokud bychom studovali softwarové inženýrství z hlediska vývoje tohoto oboru, 

musíme konstatovat, že je mezi ostatními odvětvími nováčkem. Ale právě proto tento obor 

zažívá bleskový rozvoj a prochází silnými proměnami. To je důvodem, proč mnohé aspekty 

nejsou exaktně stanoveny a nejsou potvrzeny desetiletími v praxi. 
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I tak lze vývoj softwarového inženýrství rozčlenit do několika etap: 

- Etapa do poloviny 60. let 20. století 

Zpravidla se vytvářejí jednoúčelové programy ušité „na míru“ danému počítači a dané 

architektuře. V této fázi se ještě nejedná komplexní, řízený přístup k vývoji, vytvořené 

programy jsou tedy většinou neudržovatelné a neměnné. V této etapě se nejedná o softwarové 

inženýrství. 

- Období od 30. do 70. let 

Nejdůležitějším milníkem je konference NATO v roce 1968 a živá diskuze na téma 

softwarového inženýrství. Probírají se termíny jako „návrh shora dolů“ nebo modularita. 

Začíná být chápán význam správně složeného týmu. 

- 70. léta 

Softwarové inženýrství vzniká jako obor. Vytvářejí se aplikace umožňující interakci 

s uživateli. Prodávají se běžné databáze a knihovny, které se objevují v produktových řadách 

namísto na míru ušitých, jedinečných řešení. 

Do popředí také vystupují první zásadní chyby, kterými jsou problémy s dodávkami 

či nedokončené projekty, a to zejména z toho důvodu, že vývoj softwaru není nijak řízen 

a neexistují žádné zavedené postupy.  

V letech 1976 – 1977 se již začínají využívat mnohé dnes známé techniky 

softwarového inženýrství, jako je např. návrh, architektura, testování, zajištění kvality, 

modely životního cyklu apod. 

- 80. léta 

S rozvojem softwaru jako takového se rozvíjí i obor softwarového inženýrství, 

zejména v oblastech softwarově - inženýrských metodik. Značný rozmach a popularizaci 

zažívají objektově orientované (dále jen OO) přístupy, OO analýzy a OO návrhy, později 

nástup standardizace, snaha o interoperabilitu a vzájemnou spolupráci softwarových produktů, 

rozvoj produktových řad a také vznik a zdokonalování komponentových technologií, 

architektur a modelů. 
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- 1997 

V roce 1997 bylo softwarové inženýrství uznáno v USA jako obor s certifikátem. 

(Kadlec, 2004) 

Následující časový graf zachycuje výše uvedené v grafické podobě. 

 

Obr. 2.1 Důležité milníky ve vývoji softwarového inženýrství 

2.1.2 Softwarová krize 

Před nástupem softwarového inženýrství v době končících šedesátých let 20. století, 

světem softwaru otřáslo obtížné období, které se označuje jako softwarová krize. 

Charakteristickými znaky této krize bylo neúnosné prodlužování a prodražování projektů, 

nízká kvalita programů, nesnadnost a nemožnost údržby a inovací, špatná produktivita práce 

programátorů, neefektivita vývoje, nejistota výsledků a řada dalších. 

Existuje celá řada příčin této krize, každá z nich sehrála významnou roli, nejhorší 

byl fakt, že se navzájem kombinovaly a podporovaly, takže výsledkem byla vysoká 

neefektivita vytváření programových systému. Hlavní příčiny, které se zasloužily 

o softwarovou krizi, jsou následující: 

- špatná komunikace, 

- nesprávný přístup, 

- nesprávné odhady, 

- špatné plánování, 

- nízká produktivita práce, 

- neznalost základních pravidel, 

- podcenění hrozeb a rizik, 

- nezvládnuté technologie. (Kadlec, 2004) 

Znalost těchto příčin vede k předpokladu, že dnes jsou již vyřešeny, a nemohou 

nás při tvorbě systému potkat, opak je však pravdou. I dnešní projekty jsou občas neúspěšné, 

zpožděné nebo zbytečně prodražené. Roste jejich složitost, náročnost a rozsah, zvyšují 

se nároky na rychlé dodání atd. Vždy se může vynořit nějaká překážka, která zkomplikuje 
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vývoj software, jako je například onemocnění člena týmu, překážka v používané technologii 

nebo na straně zákazníka. Důsledným používáním vhodných metodik a osvědčených postupů 

však můžeme riziko selhání významně omezit. (Kadlec, 2004) 

2.1.3 Současný trend ve vývoji softwarového inženýrství 

Budeme-li zkoumat definici softwarového inženýrství z hlediska vývoje softwaru 

a z hlediska metodik, vyplouvají na povrch dva aspekty. 

Prvním z nich je záležitost procesu vývoje. Je nutné postupovat nějakou posloupností 

kroků, tak aby projektový tým při vývoji něco nezapomněl nebo nějakou činnost nezanedbal. 

Druhým aspektem jsou pak nástroje, notace a další pomůcky, které pomáhají, když 

samotný proces nestačí. Jedná se tedy o CASE nástroje (které budou popisovány v dalších 

částech práce) pro analytiky a návrháře, dále pak různé vývojářské nástroje pro programátory, 

nástroje pro manažery a pro podporu plánování, pro odhad softwaru, pro konfigurační řízení, 

pro testování a pro řadu dalších aspektů. 

2.2 Metodiky, procesy a životní cyklus vývoje IS 

Na úvod kapitoly je potřeba utřídit si základní pojmy v této oblasti. 

2.2.1 Metodologie, metodika a metoda 

Vyskytují se zejména tři pojmy a to: metoda, metodika a metodologie, které se často 

zaměňují. Tyto záměny nemusí nutně vést k zásadním problémům, pro úplnost si však výše 

uvedené pojmy definujme. 

Metoda je označení pro konkrétní postup vedoucí k vyřešení dílčího problému. 

(Kadlec, 2004) Určuje, co je třeba provádět v určité fázi vývoje nebo provozu IS. Metoda 

je vždy spojena s určitým přístupem. S přihlédnutím k tomuto faktu řeší každá metoda postup 

činností v určité části procesu vývoje systému, nebo pouze z některého úhlu pohledu 

na systém. 

Pro celistvou charakteristiku pojmu metoda je nezbytné popsat ještě další termíny, 

a to technika a nástroj, které s vývojem softwaru také úzce souvisí. 

Technika určuje, jak se dobrat požadovaného výstupu. Zpravidla určuje přesný postup 

jednotlivých činnost, způsob použití nástrojů, varianty rozhodnutí v určitých situacích 

a co z nich vyplývá, vymezuje obor své působnosti. Na rozdíl od metody je přesnější 

v závěrech a omezenější v okruhu použití. 
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Nástroj je prostředkem k uskutečnění určité činnosti v procesu vývoje a provozu IS 

a prostředkem k vyjádření výsledku této činnosti. Nástroj je často svázán s konkrétní 

technikou. Nástroje vždy formalizují vyjádření, proto je možné a žádoucí,  

aby byly v maximální míře automatizovány. 

Metodika je nejdůležitější pojem, který v sobě zahrnuje komplexní postupy a návody 

pro vývoj softwarové aplikace. Pod metodikou se skrývají všechny etapy řešení, zabývá 

se pohledem z výšky, hledáním nadhledu, hledáním odpovědí na otázky proč, kdo, kdy a co. 

Obecně se nezabývá podrobnějšími otázkami, jako je rozbor způsobu, jak danou aplikaci 

provést, nebo pomocí čeho ji provést. Jedná se o rozšiřující pojem, který se věnuje 

dané problematice jako celku. S metodikou také souvisí pojmy „model životního cyklu“ 

nebo „vývojový proces“, které jsou pro účely této práce považovány téměř za synonymické. 

(Kadlec, 2004) 

Pro tuto práci byla zvolena definice metodiky, kterou uvádí Alena Buchalcevová 

ve své knize Metodiky vývoje a údržby informačních systémů (Buchalcevová, 2005), 

 zní takto: 

„Metodika budování IS definuje principy, procesy, praktiky, role, techniky, nástroje 

a produkty používané při vývoji, údržbě a provozu informačních systému, a to jak z hlediska 

softwarově inženýrského, tak z hlediska řízení“. (Buchalcevová, 2005) 

K největším přínosům zavedení metodiky tvorby IS patří především zvýšení kvality 

vyvíjených informačních systémů a tudíž i zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu. 

Metodiky, které v dnešní době velmi často bývají součástí ISO norem a jsou díky nim striktně 

vyžadovány, umožňují zejména: 

- dosáhnout větší produktivity a kooperace projektových týmu, 

- vytvořit přesně definovaný komunikační standard pro jednotlivé typy funkčních míst, 

- větší specializaci projektových týmů, 

- získat větší nezávislost vyvíjených, či již vytvořených IS na konkrétních řešitelích, 

- dosáhnout větší pružnosti vytvářených IS vzhledem k vývoji potřeb uživatelů, 

- získat kvalitní a v každém okamžiku aktuální dokumentaci, 

- dosáhnout rychlejší a efektivnější údržby dokončených IS, 

- definovat kritéria kvality vytvářených IS pro každou fázi životního cyklu vývoje IS 

- kvalitněji řídit, plánovat a kontrolovat práci na projektech IS, 

- snížit rizika vyčerpávání finančních, technických i personálních zdrojů 

na nerealizovatelné části IS, 
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- získat větší možnosti přenositelnosti vytvořených IS do jiných implementačních 

prostředí, 

- získat jasně určená východiska a kritéria pro výběr a použití prostředků CASE. 

Jasně definovaná metodika je jedním ze základních integrujících a řídících nástrojů 

tvorby, používání a rozvoje tvorby IS. 

Bez ohledu na různé účelové varianty, by měla každá metodika tvorby IS vycházet 

vždy z následujících principů. 

- Orientace na nalezení prvotních cílů a problémů v organizaci a z toho odvození cílů 

informačních systémů. Realizace tohoto principu je hlavním účelem prvotních etap 

vývoje systému. 

- Zadavatel by se měl účastnit na vývoji IS a měl by být zodpovědný za obsah IS. 

Vedení organizace, pro kterou je systém vyvíjen by se měl účastnit každé vývojové 

fáze IS, musí být informován o všech problémech a o řešení těchto problémů, 

toto řešení by mělo být společné jak tvůrcům tak vedení organizace. Pokud se jedná 

o systém vyvíjený pro následný prodej a nemá předem definovaného konkrétního 

zákazníka, zadavatelem je člen projektového týmu. 

- Výsledkem činnosti vývoje IS by měli být tzv. klíčové produkty, které podléhají 

schválení vedení organizace a kterými jsou buďto písemné materiály neboli 

dokumentace vývoje a zprávy o vývoji nebe samotný software. 

- Zapojení uživatele do návrhu, tedy zapojení vhodných zástupců z řad budoucích 

uživatelů, kteří mají delegovanou pravomoc rozhodovat o budoucím vývoji, kteří 

budou členy projektového týmu, které se budou aktivně podílet na vývoji a budou 

spoluodpovědní za obsah řešení. 

- Vytvoření tří úrovňové architektury - konceptuální, technologická a implementační, 

která vede k jasnému oddělení podstaty systému od omezení, která jsou do návrhu 

přidávána v důsledku zvolené technologie a implementačního prostředí. Konceptuální 

(počítačově nezávislá) návrh určuje co je obsahem systému, je abstrahován 

od technologických a implementačních specifik řešení. Technologický (platformově 

nezávislá) návrh určuje, jak je obsah systému v dané technologii realizován (např. 

koncepce organizace dat), stále není zatížen implementačními specifiky řešení. 

Poslední implementační (platformově závislá) určuje čím je technologické řešení 

realizovaného. 
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- Ověřování a testování návrhu během celého vývoje. Ověřování a testování se provádí 

na konci každé etapy, aby závěrečné výsledky prováděných činností odpovídaly cílům 

organizace a aby uživatelské požadavky byly správné po formální i logické stránce. 

- V každé etapě probíhá analýza požadavků a návrh systému, tak aby mohla 

být zahájena další etapa. 

- Vývoj probíhá z hlediska všech úhlů pohledu na systém odpovídající úrovni 

podrobnosti v dané etapě. Prověření návrhu z hlediska všech těchto úhlů pohledu 

je jedním z měřítek úplnosti návrhu. 

- Metodika vývoje softwaru by měla být postavena na běžně používaných a otevřených 

metodách a technikách vývoje IS a měla by být schopna vstřebávat veškeré nové 

poznání na tomto poli. (Chlapek, 2005) 

Při výkladu základních teoretických poznatků o metodikách nesmí být opomenut 

pojem notace. Jedná se o vyjadřovací prostředek pro dokumentaci obsahové části vyvíjených 

systémů, tzn., že umožnuje vytváření projektové dokumentace analýzy a návrhu 

implementace. Hlavním účelem notace je transformace textové architektury do grafické 

podoby. Notace obvykle nejsou svázány s konkrétní metodikou. Nejznámějším zástupcem 

standardně pro objektově orientované modelování je notace UML (Unified Modeling 

Language), které bude v této práci ještě věnována pozornost. 

Metodologie je nejobecnější pojem a znamená ve své podstatě „nauku o metodikách“. 

Jinými slovy, pod pojmem metodologie se skrývá vědní disciplína, která nějakým způsobem 

zkoumá metodiky a definuje je. 

Na základě posloupnosti uvedené v obrázku 2.2 však nelze jednoduše prohlásit, že 

jednotlivé metody jednoznačně patří určitým metodikám, nebo že každá technika je tu 

výhradně k podpoře nějaké metody. Vztahy mezi metodami, technikami a nástroji, i jejich 

přináležitost k metodikám mohou být rozmanité. Metodiky se odkazují na příslušné metody 

v relevantních místech životního cyklu IS, přičemž některé z nich jsou více specifické, jiné 

mají univerzálnější charakter. Obdobně i technika může patřit k určité metodě, nebo je 

společná pro řadu metod. Technika buď vyžaduje specifický nástroj, který je s ní pevně 

svázán a bez ní nemá smysl, nebo používá obecněji použitelný nástroj. Některé nástroje jsou 

natolik univerzální, že nemá smysl je vázat k nějakým technikám, jde tedy o nástroje, které 

používají různé metody. (Chlapek, 2005) 
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Obr. 2.2 Vztahy mezi pojmy (Chlapek, 2005) 

2.2.2 Životní cyklus vývoje IS 

Životním cyklem vývoje IS rozumíme rozdělení celého vývoje a provozu IS do etap 

popisujících vznik, vývoj a zánik objektu. Toto pojetí je úzce spojeno s používanou 

metodikou, a tak lze obecně stanovit následující fáze životního cyklu: 

- specifikace požadavků, 

- analýza, 

- návrh, 

- realizace, 

- užití. 

Z pohledu metodiky se u každé etapy určuje: 

- cíl etapy; 

- účel a obsah etapy; 

- předpoklady zahájení etapy; 

- kritéria ukončení etapy; 

- klíčové výstupy etapy; 

- kritické faktory etapy; 

- činnosti etapy; 

- návaznosti činností v etapě; 

- pro každou činnost by měl být metodikou popsán: 

 cíl činnosti, 

 postup, 
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 vstupy, 

 výstupy (klíčové dokumenty, ostatní produkty), 

 zúčastněné role a odpovědnost role, 

 doporučené techniky a nástroje. 

Smysl metodiky nespočívá v tom, že do nejmenšího detailu popisuje postup vývoje IS 

a veškeré jeho možné varianty, metody a techniky. Jde spíše o stanovení podstatných aspektů 

tohoto procesu a postihnutí procesu vývoje IS od samého začátku až do případného úplného 

konce. 

K tomu, aby postup metodiky dostál výše nastíněným základním principům, zejména 

aby pokrývala veškeré aspekty vývoje IS a aby byla dostatečně otevřená a nezávislá, musí 

především definovat základní životní cyklus vývoje IS. 

2.2.3 Vývoj metodik, procesů a životních cyklů 

Jak již bylo řečeno, metodika vývoje aplikací je jedním z nejdůležitějších produktů 

softwarového inženýrství. Stejně jako má historii celý tento inženýrský obor, procházely 

určitým vývojem i metodiky. Cílem metodiky bylo odrážet aktuální situaci v čase svého 

vzniku, přizpůsobit vývoj softwaru konkrétním požadavkům kladeným na tento software 

a zároveň odstranit nedostatky vývoje aplikací, které se v příslušném období nejvíce 

projevovaly. (Kadlec, 2004) 

Cílem této podkapitoly je poskytnout přehled metodik, jak v průběhu doby vznikaly. 

V 50. letech se používal, tzv. Model napiš a oprav (angl. Code and Fix Model, Build 

and Fix Model), který spočíval v sepsání aplikace, jejím následném předání do provozu 

a v opravování vzniklých chyb. Tento model vznikl zcela spontánně a nelze hovořit 

o metodice, viz Obr. 2.3. 

 

Obr. 2.3 Schéma modelu napiš a oprav (Kadlec, 2004) 

Je zřejmé, že předešlý model nebyl příliš efektivní a nejspíš proto byl již v roce 1957 

definován Model striktní posloupnosti fází (angl. Stagewise Model), který rozděluje vývoj 

softwaru do několika fází: 
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- definice problému, 

- specifikace požadavků, 

- architektura a návrh, 

- implementace, 

- integrace, 

- provoz. 

Zásadním problémem tohoto modelu byla absence zpětné vazby, tzn., že nedocházelo 

k ověřování výsledků jednotlivých fází a přecházelo se hned do následujících etap, 

viz Obr. 2.4. 

 

Obr. 2.4 Schéma modelu striktní posloupnost fází (Kadlec, 2004) 

V 70. letech vzniká obor softwarového inženýrství a s ním Vodopádový model 

(angl. The Waterfall Model), jehož definici poprvé vyslovil Dr. Winston Royce v roce 1970, 

ve které definuje rozdíl mezi metodikou a životním cyklem. Zatímco model životního cyklu 

popisuje pouze „život“ aplikace a kroky prováděné při vývoji, metodika obvykle obsahuje 

i řadu dalších informací a podrobněji předepisuje, co se má v kterém okamžiku dělat. 

V současnosti je k dispozici řada metodik, a tak se při vývoji používají více metodiky 

než modely životního cyklu. V minulosti však byla situace právě opačná, a proto při úvahách 

o metodikách nesmíme zapomenout ani na modely životních cyklů. 
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Vodopádový model se na rozdíl od svého předchůdce snaží o zpětnou vazbu, tudíž 

na konci každé fáze dochází k jejímu vyhodnocení a případnému přepracování. Skládá 

se ze stejných kroků, jako Model striktní posloupnosti fází, akorát v tomto modelu je možné 

provádět revidování dosaženého stavu, a pokud tento stav neodpovídá požadavkům nebo 

očekáváním, je možné vrátit se zpět k jádru problému. Nevýhodou tohoto modelu je dodání 

softwaru formou velkého třesku, tzn., že zákazník dlouho nic nevidí a nakonec dostane 

kompletní, hotový produkt. Vodopádový model se dále rozvíjí. 

Dalším významným rokem ve vývoji metodik a životních cyklů byl rok 1985, 

kdy se do popředí dostal Spirálový model. Tento model můžeme bez nadsázky prohlásit 

za mezník, model se totiž udržel velmi dlouhou dobu a dodnes věrně odráží životní cyklus 

širokého spektra systémů. 

Tento model byl navržen uznávaným odborníkem v oblasti softwarového inženýrství 

Barry Boehmem. 

Spirálový model doplňuje především nedostatky vodopádového modelu. Zavádí totiž 

do procesu vývoje dva přelomové koncepty: 

- interaktivní přístup, 

- opakovaná a důsledná analýza rizik. 

Hlavní rozdíl mezi vodopádovým a spirálovým modelem je v tom, že spirálový model 

předepisuje jinou posloupnost vývojových fází životního cyklu systému a především jejich 

jiné řazení. Vývoj aplikací probíhá v opakovaných krocích, v tzv. iteracích. Díky této 

koncepci, kdy se opakují jednotlivé kroky, dochází ke zpřesnění specifikace a dotváření 

produktů podle konkrétní situace. 

V 70. letech se také začaly rozvíjet strukturované metodiky a dílčí metody řešící 

jednotlivé fáze vývojového cyklu. 

V 80. letech vznikají metodiky typu SSADM (Structured Systems Analysis and Design 

Method) a také některé komplexnější metodiky pokrývající celý proces vývoje aplikací.  

V 90. letech vznikají první zástupci objektově orientovaných metodik, jedná se např. 

o RUP (Rational Unified Process). 

Ve 21. století vznikají tzv. agilní metodiky, vyznačující se podstatně menší měrou 

formálnosti, mezi nejznámější patří extrémní programování, metodika Crystal, SCRUM 

Development Process, Aspect Oriented Programing, Test Driven Development atd. 
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Metodiky vývoje softwaru mají pestrou historii a odrážejí všechny problémy, jimiž 

vývoj softwaru v minulosti procházel a stále prochází. (Kadlec, 2004) 

2.3 Současný pohled na metodiky vývoje IS 

Cílem následující kapitoly bude kategorizovat a popsat jednotlivé metodiky. Tímto 

usnadní pohled na následující kapitolu Analýza dostupných CASE nástrojů. Nejdříve je nutné 

představit si objektivní příčiny existence metodiky budování IS. Jednotlivé metodiky 

se od sebe liší např. tím, že každá z nich postihuje jinou část životního cyklu, nebo jak přesně 

či jakým způsobem definují jednotlivé kroky při budování IS a další. 

2.3.1 Kritéria kategorizace metodik 

Podle knihy Metodiky vývoje a údržby informačních systémů od Aleny Buchalcevové 

(Buchalcevová, 2005) je existence různých metodik dána těmito skutečnostmi: 

- různé technologie vyžadují různé techniky a metodiky, 

- každá organizace se liší svou firemní kulturou, 

- každá osoba je jedinečná, 

- každý tým je jedinečný, 

- projekty se liší podle velikosti týmu, 

- projekty se liší podle jejich důležitosti, 

- projekty se liší podle postavení produktu na trhu, 

- existence projektu v rámci určitého specifického vnějšího prostředí. 

Jednotlivé metodiky můžeme dělit podle kritérií, která lze využít pro jejich 

kategorizaci v rámci vývoje IS. 

2.3.1.1 Zaměření metodiky 

Základním kritériem pro rozlišení metodik vývoje IS je skutečnost, zda je metodika 

zaměřena na budování IS celé organizace nebo na jednotlivý projekt. Tudíž v rámci zaměření 

metodiky rozlišujeme: 

- globální metodiky – metodiky zaměřené na vývoj, provoz i řízení celopodnikového IS 

- projektové metodiky – metodiky pro vývoj respektive zavedení IS v určité oblasti 

Většinu metodik lze zařadit do kategorie projektových metodik. Nesmíme však 

opomenout rostoucí význam integrace aplikací a globální architektury, který zvyšuje význam 

globálních metodik. 
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Rozsah platnosti ostatních metodik vychází ze zaměření metodik. Některá kritéria 

lze totiž aplikovat pouze na projektové metodiky, jedná se o kritérium Přístup k řešení 

a kritérium Doména, viz Obr. 2.5. 

 

Obr. 2.5 Kritéria kategorizace metodik (Buchalcevová, 2005) 

2.3.1.2 Rozsah metodiky 

Rozsahem metodiky rozumíme počet fází životního cyklu IS, které metodika pokrývá. 

Pro potřeby kategorizace metodik vývoje IS je rozsah metodiky definován jako průnik 

tří hledisek. 

- Fáze životního cyklu: 

- globální strategie, 

- informační strategie, 

- úvodní studie, 

- globální analýza a návrh, 

- detailní analýza a návrh, 

- implementace, 

- zavádění, 

- provoz a údržba. 

- Role: 

- správce databáze – vytváří a udržuje konceptuální datový model, 

- informační manažer – řídí vývoj a provoz IS 

- sponzor – rozhoduje o využití služby, 

- vedení organizace, 
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- uživatel – pracovník, využívající služby informatiky, specifikuje požadavky 

na vyvíjený systém, 

- hlavní programátor, programátor – implementují navržené řešení, 

- vývojář – spojuje činnosti návrháře a programátora, navrhuje i realizuje 

programové řešení, 

- specialista na požadavky – zabývá se získáváním a zpracováním požadavků 

na řešení, 

- specialista na uživatelské rozhraní – navrhuje uživatelské rozhraní, 

- analytik, návrhář – analyzuje stav IS, 

- tester – implementuje, spouští a vyhodnocuje testy, 

- vedoucí projektu – řídící role v projektu. 

- Dimenze: 

- hardware, 

- software, 

- data/informace, 

- funkce/procesy, 

- uživatelské rozhraní, 

- pracovní, 

- organizační/legislativní, 

- ekonomická. 

Hledisko fáze životního cyklu určuje, kde metodika začíná a kde končí. Jelikož 

budování IS zahrnuje řadu specialistů, kteří se vývoji podílejí, definují se role jako typové 

skupiny pracovníků. Příklady rolí jsou uvedeny v kapitole CASE nástroje. Hledisko dimenzí 

akcentuje význam různých pohledů na vývoj IS. 

2.3.1.3 Váha metodiky 

Zejména v zahraniční literatuře se můžeme setkat s pojmy lehká a těžká metodika, 

výsledkem tohoto rozdělení je aplikace kritéria váha metodiky. Vymezená tohoto pojmu 

označujeme zkratkou PARTS, která se skládá z následujících slov: 

- precision – podrobnost, vyjadřující, do jaké podrobnosti se metodika daným tématem 

zabývá, 

- accuracy – přesnost, vyjadřující, jak přesně je dané téma zpracováno, 

- relevance – relevance, určující, zda se metodika zabývá daným tématem, 

- tolerance – tolerance, určující, jaké množství odchylek je povoleno, 
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- scale – měřítko, definující rozsah popisu jednotlivých témat. 

Rozvoj metodik v 80. a 90. letech 20. století vedl ke vzniku velmi propracovaných 

metodik s přesně definovanými procesy, činnostmi a artefakty. Tyto metodiky se označují 

jako rigorózní, neboli těžké metodiky. V poslední době se začínají prosazovat metodiky 

lehké, známe jako agilní metodiky. Oba typy metodik jsou charakterizovány v následujících 

kapitolách. 

2.3.1.4 Typ řešení 

Vývoj IS zpravidla neprobíhá od začátku, ale často se rozšiřuje stávající řešení nebo 

se provádí integrace řešení. Rozlišujeme tyto typy řešení: 

- vývoj nového řešení, 

Pozn. Při vývoji informačního systému je možné využít již existujícího firemního 

frameworku nebo frameworku třetích stran. 

- integrace řešení, 

- rozvoj a rozšíření řešení, 

- customizace a implementace typového řešení, 

- užití řešení. 

Užití řešení je uvedeno proto, že v dnešní době jsou některé části systémů zajišťovány 

formou ASP
1
 (Application Service Provision) či pomocí jiné formy outsourcingu

2
. 

2.3.1.5 Doména 

Jak už bylo řečeno v úvodu této kapitoly, kritérium doména je používáno pouze 

v rámci projektových metodik. Doména představuje určitou předmětnou oblast, respektive 

skupinu podnikových procesů, na jejichž podporu je IS vytvářen. Kritérium doména 

je založeno na základě aplikační architektury IS. Rozlišujeme tyto typy domén: 

- Business Intelligence – datové sklady, analýzy dat, dolování dat, 

- Customer Relationship Management – řízení vztahů se zákazníky, 

- obecný software – zahrnuje blíže nespecifikovanou problémovou oblast, 

- Content Management – řízení obsahu, 

                                                
1 ASP (Application Service Provision, poskytování aplikačních služeb) – jedna z forem outsourcingu, 

kdy specializovaná firma na vlastní informační a komunikační technologii provozuje služby, které nabízí 

k použití externím zákazníkům přes internet. (Buchalcevová, 2005) 
2 Outsourcing – strategický organizační nástroj, jde o přesun odpovědnosti za oblast činnosti podniku na 

externí specializovanou firmu, za účelem zaměření na hlavní činnost a dosažení náležité úrovně kvality v oblasti, 

případně úspory nákladů. (Buchalcevová, 2005) 



25 

 

- Enterprise Application Integration – integrace podnikových aplikací, 

- E-commerce – elektronické obchodování, 

- E-learning – elektronické vzdělávání, 

- Enterprise Resource Planning – ERP systémy, 

- Office Information System – kancelářský systém, 

- Supply Chain Management – řízení dodavatelských řetězců, 

- Workflow – automatizace podnikových procesů, oběh dokumentů. 

2.3.1.6 Přístup k řešení 

Stejně jako kritérium doména má smysl aplikovat kritérium přístup k řešení 

jen v rámci projektových metodik a to zejména pro nový vývoj IS. Toto kritérium zohledňuje 

základní paradigma, na kterém je metodika založena. Dnes se můžeme setkat s následujícími 

přístupy k vývoji IS: 

- strukturovaný vývoj, 

- rychlý vývoj aplikací RAD (Rapid Application Development), 

- objektově orientovaný vývoj. 

Určitý přístup může být aplikován ve všech hlavních vývojových fázích, nebo 

je možné přístupy v jednotlivých fázích kombinovat. Běžně se používá např. objektová 

analýza a RAD návrh a implementace. Na základě kombinace přístupů, které se nejčastěji 

v praxi používají, jsou definovány následující hodnoty kritéria přístup k řešení: 

- strukturovaný vývoj, 

- RAD vývoj se strukturovanou analýzou, 

- RAD vývoj s objektovou analýzou, 

- objektový vývoj ve všech fázích, 

- objektový vývoj s relační databází. (Buchalcevová, 2005) 

2.3.2 ISO, ČSN a další normy 

Normy ISO jsou mezinárodně platné normy vydávané Mezinárodní organizací 

pro normalizaci (International Organization for Standardization), jejímž členem  

je i Česká společnost normalizační, o. s. (do roku 2008 Český normalizační institut) 

vydávající normy ČSN. Normy jsou v ČR vydávány v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. Přestože zákony jsou běžně k dispozici na internetu, normy 

podle tohoto zákona vydané není možné na internetu běžně najít, protože pro ně platí mimo 

jiné autorský zákon. Normu je třeba zakoupit, a to jak v papírové podobě, tak ve verzi 
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elektronické (soubor PDF). Ceny norem se obvykle pohybují v řádu stokorun a pokuty 

za neoprávněné rozmnožování norem jsou zmíněny i ve výše uvedeném zákoně. 

Vlastnictví ČSN, ISO nebo jiné normy může být v mnohých případech velmi 

důležitých vodítkem pro dodavatele, zákazníky i partnery, protože jasně napovídá, že daná 

společnost v určité oblasti splňuje přísně nastavená kritéria. Velmi důležitá je certifikace 

hlavně v souvislosti s veřejnými zakázkami. V České republice se totiž ve velké většině 

výběrových řízení certifikace dodavatelů dokonce vyžaduje. Jedná se zejména o stavební 

práce, ale tento trend se rozšiřuje prakticky na všechny služby pro státní správu. Povinnou 

certifikaci vyžadují i výběrová řízení na krajské i obecní úrovni. Podle posledních vyjádření 

státních orgánů (např. ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví) se nepředpokládá, že by bylo od této praxe upuštěno. 

 (ISO.CZ, 2012) 

Neméně důležité je využití norem rovněž v oblasti informačních technologií v 

logistice a zde je výčet těch nejběžnějších pro danou oblast. 

ČSN EN ISO 9001 – Management kvality 

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na systém řízení v organizacích byly 

mezinárodní standardizační organizací ISO zpracovány normy systému managementu kvality 

řady ISO 9000. V normě ČSN EN ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém 

managementu kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci 

nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. 

ČSN EN ISO 14001 – Environmentální management 

Tato norma se využívá při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace 

vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb 

a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění 

právních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech 

procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu. 
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ČSN ISO/IEC 27001 – Bezpečnost informací 

Zabezpečení informací a norma ČSN ISO/IEC 27001 se netýká jen informačních 

technologií, ale všech podnikových procesů, do kterých vstupují informace v libovolné 

podobě. Tak jako systémy managementu kvality, systémy environmentálního managementu 

nebo systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systém managementu bezpečnosti 

informací v sobě zahrnuje management, politiku, organizaci i pravidelné přezkoumávání. 

ČSN OHSAS 1800 – Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Hlavním smyslem aplikace normy je vést organizace k tomu, aby navrhly a zavedly 

opatření, která všude, kde je to možné, nebezpečí odstraní, omezí, nebo zaměstnance od něj 

izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí 

organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví. 

ČSN EN 50001 – Management hospodaření s energií 

Norma specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií tak, 

aby bylo organizacím umožněno vytváření politik a cílů, které berou v úvahu legislativní 

požadavky a informace týkajících se významných energetických aspektů. Norma je určena 

pro všechny druhy a velikosti organizací, bez ohledu na jejich geografické, kulturní 

a společenské podmínky, tzn., že je možné ji aplikovat jak v těžkém průmyslu,  

tak třeba v pohostinství nebo státní správě. 

SA 8000 – Společenská odpovědnost 

Tato norma vychází ze zásad mezinárodních norem týkajících se pracovních 

podmínek, které jsou obsaženy v úmluvách Mezinárodní organizace práce, ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv OSN a v Úmluvě o právech dětí. Hlavní pozornost SA8000 

je zaměřena na zlepšování pracovních podmínek po celém světě. Toto ukazuje cestu 

organizacím, které zlepšují a prokazují svoji společenskou odpovědnost (CSR) z pohledu 

základních lidských práv v rámci pracovních podmínek. 

ČSN ISO/IEC 20000 – Management služeb pro informační technologie 

V oblasti řízení služeb ICT se již dlouhou dobu v praxi vychází z nejlepších postupů 

shrnutých v publikační řadě ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Publikace 

v rámci ITILu obsahují nejlepší zkušenosti používané ve firmách zabývajících 

se informačními technologiemi. ISO/IEC 20000 je prvním mezinárodním standardem, 

ve kterém jsou shrnuty základní postupy ITIL do standardizovaných kritérií, podle kterých 
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lze úroveň služby plánovat, zavádět, a také posuzovat, srovnávat, případně i certifikovat. 

(CQS, 2012) 

ISO 10006 – Řízení jakosti projektů 

Mezinárodní norma ISO 10006 pro řízení jakosti projektů je určena pro projekty všech 

typů, obsahuje obecné zásady a postupy. Na rozdíl od jiných norem ISO má pouze 

doporučující charakter a není proto zamýšlena pro účely certifikace. Není návodem pro řízení 

jednotlivého projektu. Mnohem více je zaměřena na procesy při řízení projektu a zvyšování 

jejich kvality. Obsahuje řadu doporučen, jak by měla být nastavena pravidla v organizaci, 

která chce zvyšovat kvalitu svých projektů. 

ISO 21500- Podpora projektového řízení 

Jedná se o nově vzniknou mezinárodní normu, která byla vytvořena na účelem 

poskytnout organizacím kvalitního průvodce projektovým řízením. Navazuje na normu ISO 

10006, poskytuje však mnohem ucelenější přístup k řízení projektů. Normu inicioval britský 

úřad BSI (British Standards Institute). (Vlach, 2012) 

2.3.3 Informační systémy v logistice 

Za další kritérium kategorizace metodik v této práci je považován obor logistika, který 

je v tomto případě stěžejní a je mu věnovaná vlastní podkapitola. 

Logistika je systém tvorby, řízení, regulace a vlastního průběhu materiálového toku, 

energií, informací a přemísťování osob. V širším pojetí je logistika chápána 

jako podnikatelská filozofie, jako myšlenkový přístup, který se uplatňuje všude tam, kde 

celkové posuzování časově následných a probíhajících procesů vede k možnosti optimalizace. 

V užším pojetí, především při aplikaci na podnikovou sféru, se logistika vztahuje na všechny 

materiálové a komunikační pochody před, během a po produkci zboží a služeb, a to jak vně, 

tak uvnitř podniku. 

Úkolem logistiky jako průřezové funkce je skloubit věcnou, prostorovou a časovou 

dimenzi výroby a spotřeby ve styčných plochách mezi jednotlivými hospodářskými subjekty 

logickým a hospodárným způsobem. 

Logistika tedy představuje určitý manažerský systém, který v sobě integruje 

marketingové, předvýrobní, výrobní, distribuční, obchodní a ekonomické aktivity.  

(Kampf, 2008) Logistický přístup je charakterizován následujícími podmínkami,  

které musí být splněny současně: 
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- výstupem je určitý finální produkt, který se k zákazníkovi dostává prostřednictvím 

směny, 

- obsahem procesu je koordinace, synchronizace a celková optimalizace všech procesů, 

které předcházejí dodání produktu, z hlediska času a hospodárnosti, 

- součástí produktu je řešení problému přepravy, manipulace, skladování, balení, atd., 

- rozhodujícím článkem logistického řetězce je zákazník, jehož potřebám se všechny 

ostatní činnosti podřizují. 

Při splnění uvedených podmínek můžeme říct, že logistika je zaměřena na uspokojení 

potřeb zákazníka jako konečný efekt, kterého se snaží dosáhnout s co nejvyšší pružností 

a hospodárností. (Kampf, 2008) 

Součástí logistického systému je rovněž doprava, konkrétně železniční doprava, 

a právě ta je předmětem zájmu společností tvořících rozsáhlé IS. Součástí jejich činnosti 

je vývoj komplexních softwarových řešení umožňujících rozšíření standardních podnikových 

IS o specializované nadstavby. Řešení těchto společností pokrývají celou oblast dopravní 

logistiky a všechny dopravní technologie. 

2.3.4 Rigorózní metodiky 

Jak již bylo řečeno v kapitole Kritéria kategorizace metodik, existují dva hlavní 

proudy v metodických postupech, které jsou označovány jako rigorózní (klasické) a agilní 

metodiky. Hlavním kritériem, které tyto dva proudy odlišuje, je kritérium Váha metodiky. 

Následující kapitola charakterizuje rigorózní metodiky, jejichž základním předpokladem je, 

že vývoj IS lze popsat, plánovat, řídit a měřit. (Buchalcevová, 2005) 

Nejtradičnějším modelem životního cyklu klasického vývoje IS je bezesporu 

vodopádový model, i když tento model bývá v současnosti zavrhován a uváděn spíše jako 

příklad, jak vývoj probíhat nemá. Navzdory tomu je stále používán a pro menší projekty může 

být za určitých podmínek vyhovující. Jeho výhodou je zejména jednoduchost, dobrá 

manažerská kontrolovatelnost a snadné použití, viz Obr. 2.6. 
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Obr. 2.6 Základní struktura vodopádového modelu životního cyklu vývoje IS (Kadlec, 2004) 

Specifikovanějším a mnohem komplikovanějším klasickým modelem životního cyklu 

je Spirálový model. Ten se snaží odstranit zjevné nedostatky předešlého modelu. Do procesu 

vývoje integruje některé další fáze, jako je např. analýza rizik a především přichází s koncepcí 

iterativního vývoje. (Kadlec, 2004) 

Dalšími zástupci rigorózních metodik založených na iterativním a inkrementálním 

vývoji
3
, které budou v této práci popisovány, jsou metodiky OPEN (Object - oriented Process, 

Environment and Notation), komerční metodika RUP (Rational Unified Process) 

od společnosti Rational, její „odlehčená“ verze UP (Unified Process) a jako poslední 

EUP (Enterprise Unified Process). Alena Buchalcevová ve své knize Metodiky vývoje údržby 

informačních systémů do rigorózních metodik řadí samostatnou kategorii metodik 

pro hodnocení softwarových procesů, kde je nejznámějším příkladem Model zralosti 

pro software (angl. Capability Maturity Model). Ta však pro tuto práci není relevantní, tudíž 

nebude dále popisována. 

2.3.4.1 Metodika OPEN 

Jedná se o veřejně dostupnou metodiku, která pokrývá celý životní cyklus vývoje IS. 

Je zaměřena zejména na vývoj objektově orientovaných a komponentových aplikací. 

Na vytvoření a rozšíření této metodiky v roce 1997 mají své zásluhy zejména Brian 

                                                
3 Iterativní vývoj – představuje opakované provádění jednotlivých fází vývoje IS, výsledkem každé 

iterace je funkční verze systému.  

Inkrementální vývoj – probíhá buď v rámci celého systému, jehož funkčnost se v jednotlivých iteracích 

rozšiřuje nebo ve spojení s inkrementálním vývojem (systém se vyvíjí po přírůstcích). (Buchalcevová, 2005) 
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Henderson - Sellers, Meilir Page Jones, Ian Graham a Donald Firesmith a další osobnosti, 

které jsou členy konsorcia OPEN, mezinárodního seskupení více než 35 metodiků, vědeckých 

pracovníků, dodavatelů CASE nástrojů a vývojářů. 

Charakterizujeme-li metodiku OPEN na základě kategorizace provedené v úvodu 

kapitoly, definujeme následující skutečnosti: 

- Zaměření: projektová metodika, 

- Rozsah: 

- Fáze: úvodní studie, globální analýza a návrh, detailní analýza a návrh, 

implementace, zavádění, 

- Dimenze: software, data, funkce, uživatelské rozhraní, 

- Role: vedoucí projektu, uživatel, specialista na požadavky, hlavní 

programátor, analytik, vývojář, tester, 

- Typ řešení: vývoj nového řešení, 

- Doména: obecný software, 

- Přístup k řešení: objektový vývoj ve všech fázích nebo s relační databází. 

Obecně je možné o metodice OPEN říci, že definuje procesní rámec, známý 

pod názvem OPEN Process Framework (OPF). Jedná se o procesní metamodel, ze kterého 

mohou být generovány instance specifické pro organizaci. Každá taková instance je vytvořena 

výběrem činností, úloh a technik a jejich specifickou konfigurací. 

Metodika dále rozlišuje přizpůsobení procesu, které spočívá v přizpůsobení činností 

a úloh tak, aby maximálně vyhovovaly problémové doméně. Tímto způsobem je OPEN 

flexibilní, může se přizpůsobit jak doméně, tak konkrétnímu projektu a zohlednit dovednosti 

členů týmu, kulturu organizace či požadavky specifické pro každou doménu. OPEN může být 

použita pro malé projekty, stejně jako ty pro velké, klíčové. Její součástí je řízení 

projektu a rámec pro znovupoužitelnost, podporuje modelování podnikových procesů,  

zaměřuje se na kvalitu software a použití metrik. 

Pro modelování v rámci metodiky OPEN je možné zvolit UML (Unified Modeling 

Language) nebo OML (OPEN Modeling Language). (Buchalcevová, 2005) Notace UML 

bude podrobněji popsána na konci této kapitoly. 

2.3.4.2 Metodika RUP 

RUP je rozsáhlá, propracovaná, objektově orientovaná interaktivní metodika vývoje 

IS. Byla vyvinuta společností Rational Software v roce 1998, jedná se tedy o komerční 
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produkt s vysokou pořizovací cenou. Za autory jsou považováni Ivan Jacobson, Grady Booch 

a James Rumbaugh. Metodika byla sice vytvořena společností Rational, ale dnes ji již vlastní 

společnost IBM, která ji koupila za neuvěřitelné 2 biliony amerických dolarů. 

Je distribuována přes online instruktora, který poskytuje metodické pokyny, instrukce, 

šablony a příklady pro všechny aspekty a fáze vývoje IS (stanovení požadavků, analýza, 

návrh, implementace a testování), je přístupná jako sada internetových stránek tvořící 

znalostní bázi. RUP je komplexní produkt zahrnující procedurální aspekty vývoje s dalšími 

komponentami vývoje, vše integruje do jednoho rámce, který zajistí konzistenci celého 

procesu. Snahu o konzistenci podporuje také použití notace UML. (Kadlec, 2004) 

Charakterizujeme-li metodiku RUP na základě kategorizace, definujeme následující 

skutečnosti: 

- Zaměření: projektová metodika, 

- Rozsah: 

- Fáze: úvodní studie, globální analýza a návrh, detailní analýza a návrh, 

implementace, zavádění, 

- Dimenze: software, data, funkce, uživatelské rozhraní, 

- Role: vedoucí projektu, uživatel, specialista na požadavky, správce 

databáze, hlavní programátor, analytik, vývojář, tester, 

- Typ řešení: vývoj nového řešení, 

- Doména: obecný software, 

- Přístup k řešení: objektový vývoj ve všech fázích nebo s relační databází. 

(Buchalcevová, 2005) 

Rovněž je důležité zmínit, že metodika RUP patří do skupiny přístupů řízených 

případy použití, tzn., že jako základní element je chápán případ užití, který je definován jako 

posloupnost akcí prováděných systémem, jenž poskytuje určitou hodnotu uživateli. Vývoj IS 

prostřednictvím RUP probíhá v interakcích a každá z nich se člení na čtyři fáze: 

- Zahájení (angl. inception), 

- Projektování (angl. elaboration), 

- Realizace (angl. construction), 

- Předání (angl. transition). 

V rámci popisu metodiky RUP je potřeba zabývat se rovněž metodikou UP, která 

je prvně jmenované velice podobná. Byla vytvořena samotnými autory metodiky RUP 

a ve své podstatě se skládá z podobných kroků a fází. Oproti metodice RUP má velkou 
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výhodu a to, že je šířena zdarma. Označení Unified Process je pouze zkrácenou verzí názvu 

Unified Software Development Process (USDP), což v překladu do češtiny znamená 

unifikovaný proces vývoje softwaru. 

Metodika UP je otevřeným standardem, který je možno bezplatně použít k vývoji 

svých aplikací. Uživatel UP nemá k dispozici doplňkové nástroje a bonusy, které dostane 

při zakoupení metodiky RUP. Jako základní východisko pro objektový, iterativní 

a inkrementální vývoj IS je však metodika UP použitelná. (Kadlec, 2004) 

2.3.4.3 Metodika EUP 

Metodika EUP je rozšířením metodiky RUP a je vyvinuta Scottem W. Amblerem. 

Metodiku RUP rozšiřuje ve dvou směrech – rozšíření na úroveň celé organizace a rozšíření 

o provoz, údržbu a odstranění softwarového produktu. 

Charakterizujeme-li metodiku EUP na základě kategorizace, definujeme následující 

skutečnosti: 

- Zaměření: globální metodika, 

- Rozsah: 

- Fáze: informační strategie, úvodní studie, globální analýza a návrh, detailní 

analýza a návrh, implementace, zavádění, provoz a údržba, 

- Dimenze: hardware, software, data, funkce, uživatelské rozhraní, 

- Role: všechny definované role, 

- Typ řešení: vývoj nového řešení, 

- Doména: obecný software, 

- Přístup k řešení: objektový vývoj ve všech fázích nebo s relační databází. 

(Buchalcevová, 2005) 

2.3.4.4 Notace UML 

UML je unifikovaný modelovací jazyk, který je určen pro modelování systémů. 

Byl navržen proto, aby spojil nejlepší existující postupy modelovacích technik a softwarového 

inženýrství. Jako takový je explicitně navržen takovým způsobem, aby jej mohly 

implementovat všechny CASE nástroje. Zmíněná koncepce vychází z pochopení skutečnosti, 

že se rozsáhlé softwarové systémy obvykle bez podpory CASE nástrojů neobejdou. Diagramy 

vytvořené v jazyku UML jsou srozumitelné pro lidi, ale navíc je mohou snadno interpretovat 

i programy CASE. 
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Je důležité uvědomit si, že jazyk UML nenabízí žádný druh metodiky modelování. 

Přirozeně, určité aspekty metodiky můžeme najít v každém z prvků, z nichž se model UML 

skládá. Samotný jazyk UML však poskytuje pouze vizuální syntaxi, kterou můžeme využít 

při sestavování svých modelů. Není vázán na žádnou specifickou metodiku nebo životní 

cyklus a lze jej použít společně se všemi existujícími metodikami. 

Budoucnost jazyka UML může být definována skrze poslední iniciativu organizace 

OMG nazvanou MDA (Model Driven Architecture). Architektura MDA definuje představu 

vývoje softwaru na základě modelu. Podstatou zmiňované představy je skutečnost, že model 

řídí výrobu architektury spustitelného softwaru. (Arlow & Ila, 2007) 

Vzhledem k tomu, že jazyk UML je sám o sobě rozsáhlou problematikou, jeho 

podrobnější charakteristika v rámci této práce by mohla zastínit další důležitá témata. Detailní 

popis je navíc uveden v bakalářské práci Návrh modelu monitorovacího informačního 

systému z roku 2010 (Šmelková, Ekonomická fakulta VŠB-TUO). 

2.3.5 Agilní metodiky 

Cílem agilních přístupů je zajistit vytvoření softwarového produktu rychleji 

a efektivněji a snáze tak splnit zvyšující se požadavky na informační technologie v dnešní 

době. Tyto metodiky vznikaly od druhé poloviny 90. let. Jsou založeny na principu vývoje 

systému nebo jeho části v co nejkratší možné době, předložení jej zákazníkovi a na základě 

zpětné vazby provádět úpravy. Každá z agilních metodik je svým způsobem specifická, 

ale všechny jsou postaveny na stejných principech a hodnotách. V únoru 2001 se sešli 

představitelé těchto přístupů a podepsali „Manifest agilního vývoje software“, tím vytvořili 

„Alianci pro agilní vývoj software“. „Manifest“ deklaruje čtyři hodnoty, které odhalují lepší 

způsob vývoje software: 

- individualita a komunikace před procesy a nástroji, 

- provozuschopnost softwaru před obsažnou dokumentací, 

- spolupráce se zákazníkem před sjednáváním kontraktu, 

- reakce na změnu před plněním plánu. 

Na jeho základě bylo také definováno 10 hlavních principů agilních metodik: 

- Nejvyšší prioritou je včas a kontinuálně dodávat software, který zákazníkům přináší 

hodnotu. 

- Změnu požadavků je možné provést i v pozdějších fázích vývoje, protože tím může 

zákazník získat konkurenční výhodu. 
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- Uživatelé a vývojáři spolupracují denně na projektu. 

- Motivovaní jedinci, kteří mají vytvořeny podmínky pro práci a mají podporu vedení, 

jsou klíčovým faktorem úspěchu projektu. 

- Nejefektivnějším způsobem přenosu informací v rámci vývojového týmu je osobní 

komunikace. 

- Primární mírou úspěchu je fungující software. 

- Agilní procesy předpokládají „zdravý“ vývoj. 

- Perfektní technické řešení i návrh. 

- Zásadním požadavkem je jednoduchost řešení, tj. umění maximalizovat množství 

neudělané práce. 

- Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vznikají ze samoorganizujících se týmů.  

Uvádí se velké množství agilních metodik, pro potřeby této práce byly zvoleny ty, 

které jsou vyjmenovány v knihách Agilní programování od Václava Kadlece a Metodiky 

vývoje údržby informačních systémů od Aleny Buchalcevové. 

2.3.5.1 Metodika SCRUM Development Process 

Autory metodiky SCRUM jsou Ken Schwaber, Jeff Sutherland a Mike Beedle, byla 

vytvořena roku 1995. 

Přístup SCRUM je založen na přesvědčení, že je vývoj softwaru empirický proces, 

a proto vyžaduje úplně odlišný styl řízení. Název SCRUM byl vybrán podle skrumáže v rugby 

proto, aby zdůraznil, že je tato metodika podobně jako hra rugby adaptivní, rychlá 

a samoorganizující. Je zaměřena především na řízení projektu. Vývoj software probíhá 

v rámci 30 denních iterací nazývaných Sprint, na jejichž konci je dodána vybraná množina 

užitných vlastností. Klíčovou praktikou této metodiky je používání každodenních 

15 minutových porad, které slouží pro koordinaci a integraci prací. Metodika SCRUM 

definuje 4 fáze životního cyklu: 

- plánovací fáze – specifikace funkčních požadavků, plán dodávek, architektonická 

a byznys vize, 

- vynášecí fáze – připojení nefunkčních požadavků jako jsou např. bezpečnostní 

a výkonnostní, 

- fáze vývoje – dodání funkcionality s nejvyšší prioritou každých 30 dní, na konci každé 

iterace předvedení výsledků, 

- fáze dodávky – předání produktu uživatelům. 
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Základní principy metodiky SCRUM Development Process jsou znázorněny 

na následujícím obrázku. 

 

Obr. 2.7 Časové schéma metodiky SCRUM (Schwaber & Beedle, 2001) 

První a poslední fáze obsahuje definované procesy, u kterých jsou určeny vstupy, 

výstupy a procesy transformace vstupů na výstupy. Tyto procesy vyjadřují explicitní znalost 

a jejich provádění je lineární. Fáze vývoje je naproti tomu empirický proces, jehož činnosti 

nelze zpravidla identifikovat a řídit. Tato fáze vystupuje jako černá skříňka, která vyžaduje 

vnější řízení. Pravidla pro 30 denní Sprint jsou jednoduchá. Každý člen týmu má přidělen 

úkol, pracuje na splnění cíle Sprintu a účastní se denních porad. Tyto porady mají informační 

charakter a jsou velmi efektivně řízeny. Umožňují monitorovat stav projektu, zaměřit se na to, 

co je třeba udělat pro úspěch projektu a jak řešit problémy. Denní porady se konají ve stejný 

čas na stejném místě a trvají maximálně 30 minut. Porady řídí SCRUM Master, účastní se jich 

všichni členové týmu a navštěvují je také manažeři. Denní porady umožňují týmu sdílet 

znalosti. Na poradách musí každý účastník zodpovědět tři otázky: 

- které položky dokončil od minulé porady, 

- které nové úkoly má řešit, 

- jaká vidí omezení a překážky pro řešení úkolů. 

Charakterizujeme-li SCRUM metodiku na základě kategorizace, definujeme 

následující skutečnosti: 
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- Zaměření: globální metodika, 

- Rozsah: 

- Fáze: informační strategie, úvodní studie, globální analýza a návrh, detailní 

analýza a návrh, implementace, zavádění, provoz a údržba, 

- Dimenze: hardware, software, data, funkce, uživatelské rozhraní, 

- Role: vedoucí projektu, uživatel, vývojář, 

- Typ řešení: vývoj nového řešení, 

- Doména: obecný software, 

- Přístup k řešení: RAD vývoj s objektovou analýzou, objektový vývoj ve všech fázích 

nebo s relační databází. 

Metodika SCRUM Development Process v praxi 

I když mnoho týmů nechce experimentovat se zaváděním agilních principů 

do firemních metodik, rozhodují se pro přechod na některou z osvědčených agilních metodik. 

Nejčastěji používanou je právě metodika SCRUM. 

Existuje mnoho popisů metodiky SCRUM a mnohé firmy nabízejí školení s možností 

certifikace účastníků na SCRUM mastery. To, co je ale velmi těžké školením či dokumentem 

předat, je vlastní zkušenost se zaváděním takové metodiky. Malé týmy (do 5 až 7 lidí) 

se často rozhodují pro adopci metodiky SCRUM samy a učí se na vlastních chybách. Větší 

týmy se i vzhledem k souvisejícím rizikům obvykle rozhodují pro odbornou asistenci 

se zaváděním metodiky. 

S oblastí zavádění agilních metodik v České Republice má velké zkušenosti např. 

společnost IBM. Celou řadu těchto zkušeností záskala společnost pod vedením Scotta 

Amblera při převedení velké části jejich interního vývoje na agilně řízené projekty. Mezi 

příklady jejich významných zákazníků lze zařadit organizace např. z oboru bankovnictví, 

telekomunikací či logistiky, a to v celém regionu střední a východní Evropy včetně České 

republiky, Slovenska, Polska a Turecka. 

Ve všech zmíněných projektech je kladen důraz na tři klíčové podmínky úspěšného 

zavedení nového přístupu k vývoji a to metodiku, tým a nástroje. (Borůvka, 2012) 

Zavedení metodiky SCRUM Developmnet Process 

Zavedení nové metodiky by mělo být samo o sobě projektem, který by měl mít 

své požadavky, svůj harmonogram i svá kritéria úspěchu. Metodiku hodně ovlivňuje 

typ a velikost projektu, kam je agilní přístup nasazován. Jinak je třeba nasadit metodiku 
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SCRUM v agilním projektu vlastního vývoje, jinak ve velkém projektu s několika 

subdodavateli apod. 

Obecně vzato čím větší daný projekt je, tím více se nová metodika uspůsobuje 

prostředí, kultuře a zvykům organizace. Navíc většina organizací nenasazuje agilní metodiku 

jako jedinou možnou, ale postupně ji zavádí na nových projektech a stávající projekty 

nechává obvykle dobíhat v zaběhnutých kolejích. Běžně tak lze vidět v jedné organizaci 

projekty, které běží na meodice SCRUM, vodopádově organizované projekty i projekty řízené 

metodikou vlastní (obvykle odvozené od metodiky RUP). 

Klíčovým předpokladem úspěšně nasazené metodiky je schopnost týmu začít 

dle metodiky pracovat. Tomu lze výrazně napomoci školením, které představí stávajícímu 

či novému týmu nový způsob práce. 

Důležitou součástí je ale i pravidelný tréning, který umožní jednotlivým členům týmu 

zodpovídat otázky. Po ukončení pilotního projektu odchází zpravidla jeho členové pracovat 

do jiných projektů jako mentoři, a tím se organizace stává do velké míry soběstačná. 

Motivovaní lidé, kteří šíří svou motivaci na ostatní, jsou nejlepším motorem adopce nové 

metodiky. 

Důležitým aspektem zavádění nové metodiky jsou i nástroje, které agilní metodiky 

podporují. Pro agilní projekt není totiž vhodné používat klasické „rigidní“ nástroje, jedním 

z důvodů je vysoká míra administrace. Prostředí pro agilní vývoj by mělo být jednoduché, 

pružné a poskytovat vždy takovou informaci, kterou daný člověk právě potřebuje.  

 (Borůvka, 2012) 

2.3.5.2 Extrémní programování 

Extrémní programování je metodika určená zejména pro malé až středně velké týmy, 

které vyvíjejí software, jehož zadání není jasné, nebo se mění. Autory metodiky jsou Kent 

Beck, Ward Cunningham a Ron Jeffries. Extrémní programování vychází z principů 

a postupů běžných při vývoji software, které však dovádí do extrémů: 

- osvědčí-li se revize zdrojového textu, bude kód neustále revidovat 

(párové programování), 

- osvědčí-li se testování, budou všichni vývojáři neustále testovat (testování jednotek) 

a testovat budou také zákazníci (testování funkcionality), 

- osvědčí-li se návrh, zařadí se jako každodenní činnost (refaktorizace), 



39 

 

- osvědčí-li se jednoduchost, zvolí se vždy nejjednodušší řešení, které vyhovuje 

požadovaným funkcím, 

- jsme-li přesvědčeni o důležitosti architektury, budou ji všichni neustále definovat 

a rozpracovávat, 

- jestliže jsme přesvědčeni o důležitosti testování integrace, budeme integrovat 

a testovat několikrát denně, 

- osvědčí-li se krátké iterace, uděláme je opravdu krátké: vteřiny, minuty a hodiny nikoli 

týdny, měsíce a roky. 

Extrémní programování zdůrazňuje hodnotu společného, jednoduchost, odezvu 

a odvahu. Důležitými aspekty jsou nový pohled na náklady změny, důraz na kvalitu 

technického řešení jako výsledku refaktorizace a vytváření testů před kódováním. 

Charakterizujeme-li Extrémní programování na základě kategorizace, definujeme 

následující skutečnosti: 

- Zaměření: projektová metodika, 

- Rozsah: 

- Fáze: úvodní studie, globální analýza a návrh, detailní analýza a návrh, 

implementace, zavádění, 

- Dimenze: hardware, software, data, funkce, uživatelské rozhraní, 

- Role: vedoucí projektu, uživatel, vývojář, tester, 

- Typ řešení: vývoj nového řešení, 

- Doména: obecný software, 

- Přístup k řešení: objektový vývoj ve všech fázích nebo s relační databází. 

2.3.5.3 Lean Development 

Autorem metodiky Lean Development je Robert Charette, rok jejího vzniku je 2001. 

Jedná se o aplikaci principů známých jako Lean Manufacturing a Total Quality Management 

na oblast vývoje software. Je inspirována postupy, které byly uplatňovány ve výrobě zejména 

v 80. letech. Metodika je založena na konceptu dynamické stability. Schopnost přizpůsobit 

se rychle a efektivně požadavkům je spojena s možností vytvářet stabilní, neustále 

se zlepšující vnitřní procesy, které mají obecnou platnost a přizpůsobují se širokému okruhu 

produktů. Cílem Lean Development je vytváření software tolerantního ke změnám 

s třetinovou lidskou prací, s třetinovým časem, s třetinou investic do nástrojů a metod, 

s třetinovou námahou přizpůsobit se novému tržnímu prostředí. Následující přehled ukazuje 

aplikaci 10 pravidel štíhlé výroby na oblast vývoje software. 
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- Odstranění všeho, co nepřináší hodnotu konečnému produktu. 

- Minimalizace dokumentace, jedná se o zásobu při vývoji softwaru, která není součástí 

finálního vývoje. 

- Zkrácení doby vývoje a z toho vyplývající redukce práce na procesu. 

- Možnost přizpůsobení dodávky softwaru požadavkům uživatelů, což představuje 

v měnícím se prostředím konkurenční výhodu. 

- Vývojáři musí chápat, jak jejich práce přispívá celkovému cíli, musí vědět, co mají 

vykonávat a do kdy, a musí mít možnost rozhodovat. 

- Možnost uspokojovat požadavky zákazníků nyní i v budoucnu. 

- Pokud není možné definovat detailně všechny požadavky předem, je nutné zavést 

zpětnou vazbu, tzn. provádět změny v průběhu vývoje. 

- V době neustálých změn nemá smysl optimalizovat stávající řešení. 

- Důležitá je hodnota pro zákazníka, pro urychlení a zlepšení kvality je možné 

nakupovat komponenty. 

- Vytvoření podmínek a motivaci zlepšovat procesy při vývoji software. 

Charakterizujeme-li metodiku Lean Development na základě kategorizace, definujeme 

následující skutečnosti: 

- Zaměření: projektová metodika, 

- Rozsah: 

- Fáze: úvodní studie, globální analýza a návrh, detailní analýza a návrh, 

implementace, zavádění, 

- Dimenze: hardware, software, data, funkce, uživatelské rozhraní, 

- Role: vedoucí projektu, uživatel, hlavní programátor, analytik, vývojář, 

tester, 

- Typ řešení: vývoj nového řešení, 

- Doména: obecný software, 

- Přístup k řešení: RAD vývoj s objektovou analýzou, objektový vývoj ve všech fázích 

nebo s relační databází. 

2.3.5.4 Feature Driven Development 

Metodika Feature Driven Development, jejímiž autory jsou Jeff De Luca a Peter Coad 

a která byla vyvinuta v roce 1998, zachovává procesní řízení a zdůrazňuje úlohu modelování 

při vývoji. Je založena na iterativním vývoji, který je řízen užitnými vlastnostmi produktu. 

Vývoj začíná vytvořením celkového modelu a pokračuje posloupností dvoutýdenních iterací, 
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ve kterých se provádí návrh i realizace pro jednotlivé užitné vlastnosti. Užitná vlastnost 

(angl. Feature) je malý výsledek užitečný z pohledu zákazníka, který je srozumitelný, 

měřitelný a realizovatelný spolu s dalšími v rámci dvoutýdenní iterace. Feature Driven 

Development se skládá z 5 procesů: 

- vytvoření celkového objektového modelu, 

- sestavení seznamu užitných vlastností, 

- plánování pro užitnou vlastnost, 

- návrh pro užitnou vlastnost, 

- realizace pro užitnou vlastnost. 

Charakterizujeme-li metodiku Feature Driven Development na základě kategorizace, 

definujeme následující skutečnosti: 

- Zaměření: projektová metodika, 

- Rozsah: 

- Fáze: úvodní studie, globální analýza a návrh, detailní analýza a návrh, 

implementace, zavádění, 

- Dimenze: hardware, software, data, funkce, uživatelské rozhraní, 

- Role: vedoucí projektu, uživatel, hlavní programátor, analytik, vývojář, 

tester, 

- Typ řešení: vývoj nového řešení, 

- Doména: obecný software, 

- Přístup k řešení: objektový vývoj ve všech fázích nebo s relační databází. 

2.3.5.5 Crystal metodiky 

Crystal představuje skupinu metodik pro různé druhy projektů, které se liší důležitostí, 

velikostí týmu a tím, na co je projekt optimalizován. Všechny metodiky mají společné 

hodnoty a principy, liší se použitými technikami, rolemi, nástroji a standardy. Jejich autorem 

je Alistair Cockburn. 

Charakterizujeme-li Crystal metodiky na základě kategorizace, definujeme následující 

skutečnosti: 

- Zaměření: projektová metodika, 

- Rozsah: 

- Fáze: úvodní studie, globální analýza a návrh, detailní analýza a návrh, 

implementace, zavádění, 
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- Dimenze: hardware, software, data, funkce, uživatelské rozhraní, 

- Role: vedoucí projektu, uživatel, hlavní programátor, analytik, vývojář, 

tester, 

- Typ řešení: vývoj nového řešení, 

- Doména: obecný software, 

- Přístup k řešení: RAD vývoj s objektovou analýzou, objektový vývoj ve všech fázích 

nebo s relační databází. (Buchalcevová, 2005) 

Následující tabulka představuje shrnutí výše uvedených informací v ucelené formě. 

 OPEN RUP EUP SCRUM Extrémní 

programování 

Lean 

Development 

FDD 
Crystal 

Zaměření PROJEKTOVÉ GLOBÁLNÍ PROJEKTOVÉ 

Typ řešení VÝVOJ NOVÉHO ŘEŠENÍ 

Doména OBECNÝ SOFTWARE  

Přístup k 

řešení 

OBJEKTOVÝ VÝVOJ VE VŠECH FÁZÍCH, OBJEKTOVÝ VÝVOJ S RELAČNÍ DATABÁZÍ  

 RAD vývoj 

s objektovou 

analýzou 

 RAD vývoj 

s objektovou 

analýzou 

 RIGORÓZNÍ METODIKY AGILNÍ METODIKY 

Tab. 2.1 Ucelený pohled na metodiky (Buchalcevová, 2005) 

2.4 CASE nástroje 

V počátcích vytváření IS docházelo k uvědomění si potřeby automatizovaných 

nástrojů pro podporu samotného vývoje, zejména pro systémové chyby, z nichž velké 

množství bylo způsobeno právě v počátečních stádiích analýzy. Odstranění těchto chyb 

v závěrečných fázích návrhu zvyšovalo náklady, vznikaly problémy s řízením projektu, 

zpoždění nebo přepracování celkového řešení. Závislost ceny řešení na použitém nástroji 

při vývoji IS v čase znázorňuje následující graf. 

 

Obr. 2.8 Cena vývoje IS v čase dle použitého nástroje 
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Tyto nástroje se postupem času zdokonalovaly, rostla jejich síla a složitost, pomalu 

se dostávaly do povědomí vývojářů. V dnešní době jsou tyto nástroje běžným standardem 

pro společnosti, které se zabývají vývojem IS. 

Pokud se zaměříme na zkratku CASE, která měla původní význam Computer Aided 

Software Engineering, což demonstruje, že se CASE nástroje původně používaly k řízení 

vývoje informačního softwaru a s postupem času, jak se CASE nástroje dále rozvíjely, 

zahrnovaly navíc kromě vývoje systému i plánování, provoz, údržbu a rozvoj systému, začaly 

podporovat, jak strategické, tak operativní činnosti v rámci projektu, začal se užívat název 

Computer Aided System Engineering. V současnosti nalézáme obojí označení a můžeme 

tyto pojmy považovat za totožné. (Hradecká, 2008) 

Existují mnohé definice a popisy využití CASE (angl. Computer Aided Software 

Engineering, Computer Aided System Engineering) nástrojů, pro úvod této kapitoly 

byla vybrána definice, kterou uvádí Alan W. Brown v knize Principles of CASE Tool 

Integration. 

„CASE je počítačový produkt zaměřený na podporu jedné nebo více činností 

softwarového inženýrství v rámci procesu vývoje informačního systému.“ (Brown, 1994) 

V této krátké definici nalezneme vše podstatné, čím se CASE nástroje zabývají. 

Jak praví, CASE nástroj je softwarový produkt zaměřený na podporu činností softwarového 

inženýrství v rámci procesu vývoje IS. Tyto nástroje poskytují množinu integrovaných 

nástrojů, které umožňují přehled o projektu v jednotlivých fázích jeho vývoje. Důležitou roli 

hrají zejména v etapách analýzy, návrhu a implementace systému. CASE tyto procesy pouze 

podporují, usnadňují a zbavují jej do značné míry pracných operací. Tyto nástroje tedy vedou 

k: 

- zvýšení kvality navrhovaného systému, neboť zahrnují řadu automatických kontrol 

zamezujících výskytu mnoha chyb, 

- zvýšení rychlosti návrhu a implementace systému, kdy v počátečních etapách tomu 

bude spíše naopak, ale celkově se urychlením závěrečných etap dosáhne rychlejší 

implementace, 

- ke zvýšení kvality a komplexnosti dokumentace systému (dokumentace je vedlejším 

produktem analytické a návrhové činnosti, je komplexní a neobsahuje nekonzistence), 

- usnadnění projektového řízení, kdy projektový má vždy k dispozici nejnovější verzi 

řešení a jeho dokumentaci je snazší posoudit plněním časového plánu a rozpočtu, 
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- vyšší standardizace vývojového procesu, který je podporován řadou standardních 

metod a nástrojů, 

- usnadnění údržby softwaru v důsledku jeho kvalitnější dokumentace, ale i struktury 

odvozené od aplikace standardních vývojových nástrojů, 

- usnadnění přenositelnosti softwaru na jiné hardwarové a softwarové platformy.  

(Kaluža, 2010) 

Lze také definovat tři základní směry neboli orientaci CASE nástrojů a to: 

- přebudování stávajícího a vývoj nového IS, 

- reverse engineering, 

- reengineering. 

Pojem reverse engineering neboli zpětné inženýrství definuje proces vytváření 

specifikace návrhu systému nebo jeho částí z existujícího programového kódu a definice dat. 

Nástroj s tímto zaměřením čte zdrojový kód a z něj následně odvozuje datové struktury, 

programovou strukturu, diagramy datových toků apod. Tímto způsobem je umožněno 

snadněji porozumět existujícímu systému a realizovat v něm případné změny. 

Reengineering lze chápat podobně jako zpětné inženýrství. Avšak tyto CASE nástroje 

analyzují existující systémy a umožňují v nich okamžitě, interaktivně provádět změny. 

(Kaluža, 2010) 

2.4.1 Vlastnosti CASE nástrojů 

Mezi základní vlastnosti, které mohou sloužit jako kritérium pro porovnání 

a hodnocení CASE nástrojů, patří: 

- podpora technik a nástrojů – metody, techniky a nástroje, v jaké šíři a bohatosti, 

- vazba na komerčně dostupnou metodologii a míra síly této vazby, 

- kvalita a možnost CASE repository (úložiště), 

- podpora týmové práce, 

- vytváření dokumentace vyvíjeného systému, 

- náročnost na ovládání (uživatelské rozhraní) neboli uživatelská přívětivost nástrojů, 

- podpora národního prostředí – možnost popisovat v národním jazyce alespoň objekty 

uložené v repository z důvodu čitelnosti dokumentace uživateli vytvářených systémů, 

- náročnost na technické a programové vybavení, 

- integrovaná podpora funkcí jiných programových prostředků, 
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- možnosti interface na jiné CASE prostředky stejné třídy – export dat do CDIF 

(CASE Data Interchange Format) nebo XMI (XML Metadata Interchange). 

2.4.2 Dělení CASE nástrojů 

Postupným vývojem vznikalo velké množství konkrétních produktů rodiny CASE 

nástrojů, které se vzájemně liší řadou hledisek, jako jsou jejich funkční možnosti, 

komplexnost nabízených nástrojů, jejich metodické založení, uživatelské pohodlí při jejich 

využívání nebo samotná kvalita fungování. 

Budeme-li posuzovat CASE nástroje z hlediska vztahu těchto produktů k etapám 

životního cyklu vývoje IS, lze je rozdělit do následujících kategorií: 

- PreCASE - nástroje podporující činnosti, které předcházejí vývoji IS, např. podporují 

stanovení podnikatelské strategie nebo informační strategie firmy). 

- UpperCASE – soubor nástrojů pro podporu počátečních etap životního cyklu, jako 

je identifikace projektu, iniciace, plánování, modelování organizační struktury nebo 

celková analýza IS. 

- MiddleCASE – nástroje pro detailní analýzu a návrh nového IS. 

- LowerCASE – nástroje pro implementaci a údržbu IS. 

- Cross-life-cycleCASE – soubor nástrojů podporující všechny etapy životního cyklu IS. 

Pokud bychom posuzovali CASE nástroje z hlediska stupně jejich integrace, budeme 

rozlišovat tyto typy: 

- CASE Toolkits - nástroje tvořené souborem integrovaných nástrojů podporujících 

jednu etapu životního cyklu IS. 

- CASE Workbenches – nástroje podporující alespoň dvě etapy životního cyklu. 

- I-CASE (Integrated Computer Aided Software Engineering) – integrované nástroje 

opírající se o centrální uložiště (angl. repository), který obsahuje veškerá metadata, 

ta pak zakládají integraci všech nástrojů sloužících pro všechny etapy životního cyklu.  

(Kaluža, 2010) Pokrýt všechny fáze životního cyklu vývoje IS je současným trendem 

CASE nástrojů. 

V rámci studia konkrétních CASE nástrojů můžeme definovat v souladu s jejich 

komponentami skupiny příbuzných nástrojů: 
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- Grafické nástroje – grafické vyjádření datových toků v systému, struktur 

dat a výstupních sestav, programových a funkčních struktur. Umožňují komunikaci 

mezi systémovým analytikem a uživatelem. 

- Generátory vstupních a výstupních formulářů – generátory řeší interakci uživatele 

se systémem. 

- Analytické nástroje CASE – automatická kontrola neúplných, nesprávných, 

či nekonzistentních specifikací v jednotlivých diagramech nebo formulářích 

produkovaných grafickými nástroji. 

- CASE repository – standardní databáze (uložiště), sloužící k ukládání všech informací 

týkajících se projektu, která musí zvládat náročnost a rozsáhlost vyvíjených systémů 

a také zajistit přístup všem uživatelům. Zajišťuje konzistenci a koordinaci práce 

se sdílenými daty a tím napomáhá k zvýšení efektivity a produktivity vývoje IS. 

Repository jsou nedílnou součástí CASE nástrojů a procesu vývoje IS ať už v podobě 

interní či externí. (Hradecká, 2008) 

- Generátory CASE dokumentace – standardní systémová a uživatelská dokumentace 

poskytující textový či grafický přehled o datech umístěných v uložišti. 

- Generátory programového kódu – aplikace poskytující programový (zdrojový) 

kód včetně definice datových struktur na základě dat uložených v CASE uložištích. 

(Kaluža, 2010) 
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3 Analýza reálných možností dostupných CASE nástrojů 

Předchozí část diplomové práce poskytla ucelený pohled na teorii problematiky 

logistiky, vývoje informačních systémů a CASE nástrojů. Tyto informace slouží jako 

znalostní základ pro nadcházející praktickou část, jejímž cílem je podrobně analyzovat 

původní studii pro výběr vhodného CASE nástroje z roku 2007, aktualizovat požadavky 

pro potřeby dnešní doby a opětovně nasimulovat výběr s ohledem na aktuální potřeby 

společnosti. Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, výběr je omezen tím, že požadovaný 

nástroj musí splňovat specifické požadavky vyplývající z oblasti logistiky. To znamená, 

že při výběru vhodných CASE nástrojů není žádoucí srovnávat všechna dostupná řešení. 

Takový globální pohled ostatně ani není cílem této práce. 

Výše uvedené expertní zkoumání výběru odráží pohled autorky této práce, která je již 

2 roky součástí společnosti tvořící informační systémy pro potřeby logistiky a pravidelně 

pracuje s CASE nástrojem Enterprise Architect. Díky tomu obsahuje následující kapitola 

nejen výběr a srovnání kritérií v uplynulých pěti letech, ale také zhodnocení, zda je v praxi 

použití CASE nástrojů skutečné přínosné. 

Samotný úvod praktické části je pak věnován charakteristice společnosti  

OLTIS Group a.s., v jejímž prostředí vznikala tato práce. 

3.1 Společnost realizující IS v logistice 

Společnost OLTIS Group a.s. sdružuje specializované softwarové společnosti, 

jež vstoupily na trh IS pro dopravu a logistiku již v roce 1993. V tomto oboru poskytuje 

komplexní a velmi pružné IS s mnoha komponentami upravenými podle potřeb zákazníka 

a širokou paletu souvisejících služeb. Součástí nabídky společnosti je komplexní softwarové 

řešení umožňující rozšíření standardních podnikových informačních systémů o specializované 

nadstavby pokrývající celou oblast dopravní logistiky a technologie, zejména železniční 

dopravy. Na trhu informačních a komunikačních technologií působí jako integrátor 

IS podporujících všechny procesy a segmenty železniční dopravy od datové základny 

a číselníků přes softwarovou podporu řízení provozu, nákladní dopravy, osobní dopravy, 

až po IS podporující management železniční dopravy. 

Společnost OLTIS Group a.s. zabezpečuje řešení projektů informatiky se zaměřením 

na platformu Microsoft Windows s využitím databázových serverů firem Oracle a Microsoft 

a provoz těchto informačních systémů. Zajišťuje následující činnosti: 

- komplexní dodávky výpočetních systémů na klíč, 
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- dodávky technologických celků a softwarových řešení, 

- úpravy výpočetních systémů na podmínky konkrétního použití a jejich další vývoj 

podle požadavků odběratele, 

- školení, 

- poradenství a odborné analýzy a podporu, 

- přímé provozování výpočetního systému formou outsourcingu a jeho údržbu. 

Závěrem je třeba dodat, že společnost OLTIS Group a.s. získala již v roce 2007 

certifikáty tří systémů řízení, které mají zavedeny jako integrovaný systém řízení splňující 

požadavky mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001 (QMS - Quality Management System; 

Systém řízení kvality), ČSN EN ISO 14001 (EMS - Environmental Management System; 

Systém řízení působení na životní prostředí a jeho ochranu), ČSN ISO/IEC 27001  

(ISMS - Information Security. Management System; Systém řízení bezpečnosti informací). 

 (OLTIS Group a.s., 2012) 

3.2 Předchozí studie vhodnosti CASE nástrojů 

Cílem předchozí studie z roku 2007, která byla provedena v rámci společnosti  

OLTIS Group a.s. bylo zkvalitnění a zpřehlednění vývoje produktu ISOŘ KADR. Ten 

je v současnosti v prostředí liberalizovaného dopravního trhu nepostradatelným nástrojem 

manažera infrastruktury pro prodej volné kapacity železniční dráhy, konstrukci a aktivaci 

tras v ČR a pro plánování a vyhodnocování nepravidelných dopravních výkonů. 

Funkčnost nového řešení se monitorovala právě na uvedeném IS. Zkoumalo 

se, co nový nástroj přinese, a naopak do čeho se musí investovat, aby bylo možné konkrétní 

nástroj používat. (Janšta, 2007) 

3.2.1 Úvodní studie 

Stávajícím řešením oblasti vývoje IS, zejména v rámci projektu ISOŘ KADR, 

ve společnosti OLTIS Group a.s. bylo používání následujících aplikací: 

- CASE studio 2 verze 2.25 - končící licence, využíván pro tvorbu entitně relačního 

modelu (ERD) a modelu datových toků (DFD), 

- Gemini - freeware, sloužící pro správu požadavků na IS a správu verzí, 

- Microsoft Visual Studio .Net 2005, 

- Oracle 10g - Console, SQL Developer, 

- MS Office 2003. 
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Analýza byla provedena s cílem odstranit následující nedostatky: 

- velké množství používaného softwarových nástrojů, které spolu navzájem 

nekomunikovaly, a bylo téměř nerealizovatelné jejich propojení, 

- nekompletní dokumentace, 

- komplikované zapojení nového člena do projektového týmu, 

- riziko, že s odchodem člena projektového týmu přichází společnost o znalosti, které 

nebyly nikde zdokumentovány a existovaly pouze jako součást vědomí dané osoby. 

Dalšími důvody bylo zkvalitnění procesu vývoje IS, zavedení plné dokumentace 

vývojového procesu v rámci notace UML a dalších technik, minimalizovat používaný 

software, shromáždění všech informací o projektu na jedno místo a zkvalitnění 

zaznamenávání uživatelských požadavků. (Janšta, 2007) 

3.2.2 Analýza možnosti využití CASE nástrojů 

Jak je uvedeno výše, analýza možnosti využití vhodného CASE nástroje byla 

provedena v roce 2007 zejména pro vývoj aplikace ISOŘ KADR. Pro vypracování dané 

analýzy měl management velmi omezený časový fond, vše probíhalo pod obrovským tlakem, 

a proto nebyla řádně provedena vícekriteriální analýza, která by poskytla objektivní pohled 

na problematiku výběru vhodného CASE nástroje. Základními kritérii výběru tak zůstaly 

pouze funkcionalita kandidátského nástroje a cena pořízení a správy. Rozhodování probíhalo 

primárně mezi stávajícím řešením, kterým bylo CASE Studio 2 verze 2.25 a řešením novým. 

Tím se stal po zevrubném zhodnocení situace Enterprise Architect. 

Vliv na konečný výsledek rozhodování měl fakt, že dosavadní zkušenost s produktem 

CASE Studio 2 poukazovala na nedostatky, které komplikovaly plnění obchodního plánu 

společnosti, zejména v tom, že nevyužívá notací UML, čímž tento nástroj nesplnil jeden 

ze základních požadavků na nové řešení. Dalším důvodem odmítnutí tohoto produktu 

byl fakt, že jej do roku 2006 vyvíjela společnost Charonware, s.r.o., poté vývoj aplikace 

převzala firma Quest Software, Inc. a změnila její název na Toad Data Modeler. Tato změna 

vlastníka způsobila mnohé změny v distribuci a z toho plynoucí zvýšení ceny za licenci. 
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Následující tabulka zachycuje klíčové vlastnosti obou aplikací a názorně poukazuje 

na zásadní rozdíly. 

 CASE Studio Enterprise Architect 

Verze CASE Studio 2 verze 2.25 EA Corporate Edition 

Výrobce 

 

2006 

Charonware, s.r.o. 

Quest Software, Inc. 

(Toad Data Modeler) 

Sparx Systems 

Možnost aktualizace Ne Ano 

Demoverze Ano Ano 

Platforma MS Windows MS Windows, Linux 

Systémové požadavky 

MS Windows: 

 100MB volné paměti na HDD 

 256MB RAM 

 Intel Pentium IV procesor 

MS Windows: 

 150MB volné paměti na 

HDD 

 128MB RAM 

 Intel Pentium procesor 

Linux: 

 150MB volné 

paměti na HDD 

 64MB RAM 

 Intel Pentium II 

procesor 

Funkcionalita 

Lokalizace Ano Ne 

Repository Ne Ne 

UML Ne Ano 

Využití 

 Tvorba ER diagramů 

 Reverse engineering 

 Tvorba HTML/RTF reportů 

postavených na XML/XLST 

 Podpora alter skriptů pro MS 

SQL Server 

 Generování dokumentace 

 Generování SQL/DDL skriptů 

 UML 2.1specifikace 

 XML 2.1 import a export 

 HTML a RTR reportování 

 MDA transformace 

 Rozšiřitelnost profilu a metamodelu 

 Vizualizace aplikací a odstraňování chyb 

 Vizualizace XSD a WSDL 

 Modelování business procesů 

 Podpora SysML, DDS, BPMN 

 Integrace s aplikacemi Visual Studio, Eclipse a TcSE 

(Sparx Systems, 2012) 

Tab. 3.1 Klíčové vlastnosti produktů CASE Studio a Enterprise Architect 

3.2.3 Navrhované řešení 

- Enterprise Architect Corporate Edition 

Pro realizaci výběru vhodného nástroje byl tady zvolen software Enterprise Architect. 

Tento nástroj splňuje výše uvedené požadavky, který jsou využití notace UML 

pro zaznamenávání požadavků na vyvíjený IS formou různých diagramu, shromažďování 

všech informací o projektu na jednom místě a také generování souborů pro níže uvedené 

softwarové nástroje. Funkcionality a vlastnosti produktu Enterprise Architect budou v této 

práci ještě řešeny. 

- Oracle – Console, SQL Developer, 

Oracle SQL Developer je grafickou verzí konzolové aplikace SQL *Plus, která dává 

vývojářům databázových systémů pohodlný způsob, jak provádět základní úkony. Umožňuje 
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prohlížení, vytváření, úpravu a mazání databázových objektů, spouštění SQL dotazů a skriptů, 

editaci a ladění kódu PL/SQL, manipulaci a export dat, zobrazování a vytváření sestav.  

Umožňuje připojit se k jakékoli cílové databázi Oracle s využitím standardního 

ověřovacího schématu databází Oracle. Ihned po připojení je možné provádět operace 

s objekty v databázi. Lze se připojit ke schématům databází vybraných třetích stran (non-

Oracle), jako jsou MySQL, Microsoft SQL Server, Sybase Adaptive Server, Microsoft Access 

či IBM DB2 a prohlížet metadata nebo data v rámci těchto databází. Zároveň je možné 

přenést data z produktů třetích stran do databáze Oracle. 

- Microsoft Visual Studio .Net 2005 

Microsoft Visual Studio je kompletní sada vývojových nástrojů pro tvorbu ASP.NET 

webových aplikací, XML webových služeb či desktopových a mobilních aplikací. Visual 

Basic, Visual C++, Visual C# a Visual J# používají stejné integrované vývojové prostředí 

(IDE – Integrated Development Environment), které jim umožňuje sdílet nástroje a usnadňuje 

vytváření smíšených jazykových řešení. 

Výše uvedené řešení navržené v roce 2007 bylo následně realizováno a používá 

dodnes, jednou větší změnou byl přechod na Microsoft Visual Studio .Net 2010. 

3.3 Současné trendy v oblasti CASE nástrojů 

Následující kapitola hodnotí uplynulých pět let provozu aplikace Enterprise Architect 

ve společnosti Oltis Group a.s., tedy celé období od nasazení do provozu v roce 2007 

až po současnost, tedy rok 2012. Pohledem člověka, který s tímto systémem v dané 

společnosti pracuje již 2 roky, bude zanalyzován přínos nástroje Enterprise Architect a rovněž 

bude hodnocena vhodnost tohoto produktu pro tvorbu informačních systémů v oblasti 

logistiky. Podrobná vícekriteriální analýza pak nabídne aktuální srovnání aplikace Enterprise 

Architect s vybranými CASE nástroji podobných vlastností. Ta poskytne jednoznačnou 

odpověď na otázku, zda by i v dnešní době Enterprise Architect nejlépe vyhovoval 

požadavkům společnosti OLTIS Grup a.s. 

3.3.1 Vícekriteriální analýza 

Pro výběr vhodného CASE nástroje nejlépe splňujícího požadavky společnosti  

OLTIS Group a.s. byla zvolena jedna z metod operačního výzkumu – vícekriteriální analýza.  

Ta se zabývá hodnocením možných alternativ podle několika kritérií, přičemž alternativa 

hodnocená podle jednoho kritéria zpravidla nebývá nejlépe hodnocená podle kritéria jiného. 
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Metody vícekriteriálního rozhodování poté řeší konflikty mezi vzájemně protikladnými 

kritérii. Jde o metodu, která má za cíl shrnout a utřídit informace o variantních projektech. 

Cílem je najít kompromisní variantu, která nejlépe vyhovuje požadavkům jednotlivých 

kritérií. 

V rámci následující analýzy je spolu s dalšími CASE nástroji hodnocen také 

v současné době používaný produkt Enterprise Architect. Tato skutečnost by do jisté míry 

mohla ovlivnit rozhodování, protože na tuto aplikaci již firma vlastní potřebnou licenci, navíc 

zaměstnanci jsou na ni zvyklí, tudíž není třeba ani dalšího školení. Přesto je analýza 

vytvořena tak, aby nebyla ovlivněna výše uvedenými faktory a nabídla objektivní porovnání 

produktu Enterprise Architect s podobnými CASE nástroji. Nástroje k porovnání byly 

vybrány podle podobných vlastností a funkcionalit a také dostupnosti na českém trhu. 

Následuje tedy seznam variant CASE nástrojů, které budou v rámci analýzy 

porovnávány. 

V1: Enterprise Architect 

V2: IBM Rational Software Architect 

V3: MS Visio 2010 

V4: Oracle Designer 

V5: Toad Data Modeler 

V6: Altova Umodel 

V7: MagicDraw UML 

V8: Sybase Power Designer 15 

V9: Select Architect 7.0 

V10: Agilej Structure Views 

3.3.1.1 Stanovení kritérií 

Vzhledem k tomu, že společnost OLTIS Group a.s. využívá operační systém 

MS Windows a všechny výše uvedené nástroje pracují na platformě Windows, podporovaný 

operační systém nebyl zvolen jako jedno z kritérií. Stejně tak nebyly brány v potaz požadavky 

na hardware, protože současné standardní sestavy bez výhrad nejen splňují, ale dokonce 

převyšují minimální požadavky všech vybraných nástrojů. 

K1: Cena a licence 

K2: Distribuce v ČR 

K3: Zaměření 

K4: Uživatelské role 

K5: Funkcionalita 
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Co se týče funkcionality, toto kritérium zahrnuje podporu jazyka UML, využití 

repository, možnost reverse engineeringu a integraci s ostatními aplikacemi a podporu 

standardních formátů. Kritérium distribuce v ČR značí, zda existuje oficiální zastoupení 

pro tento produkt v České republice a s tím spojená technická podpora či možnost školení. 

Následující tabulka popisuje jednotlivé varianty z hlediska zvolených kritérií a slouží 

jako základ pro provedenou vícekriteriální analýzu. 

 Cena za licenci Distribuce v ČR Zaměření Uživatelsk

é role 

Funkcionalita 

Enterprise 

Architect 

 

Sparx Systems 

Professional 

Edition 

 

(Standard 

License) 

Existuje velké 

množství 

distributorů na 

území ČR 

s možností nákupu 

produktu na 

webových 

stránkách výrobce 

Aplikace pro 

analýzu a návrh IS 

pomocí jazyka 

UML 

Mnoho-

uživatelský 

nástroj 

Podporuje UML 

Bez repository 

Umožňuje reverse engineering (Java, 

C#, Visual Basic) 

Integrace s IDE: Visual Studio, Eclipse 
Podpora formátů: PNG, EMF, RTF, 

HTML, XML  

4 830 Kč/1-4 

uživatelé 

Není lokalizace Další vlastnosti: 

Podpora týmové spolupráce 

Code engineering 

Database engineering 

Správa verzí 

IBM Rational 

Software 

Architect 

 

IBM 

Corporation 

Rational 

Software 

Modeler  

 

(Authorized 

User Initial 

License) 

Existuje velké 

množství 

distributorů na 

území ČR 

 

Řešení pro 

zpracování 

požadavků, 

designu a business 

modelování 

Mnoho-

uživatelský 

nástroj 

Podporuje UML 

Bez repository 

Umožňuje reverse engineering (Java, 

C#) 

Integrace s IDE: ostatní IBM produkty, 

Eclipse 

Podpora formátů: HTML, PDF, XML 

38 295 Kč/ 

uživatel 

Není lokalizace Další vlastnosti: 

Podpora týmové spolupráce 

Code engineering 

Správa verzí 

Podpora metodiky RUP 

Správa vývoje rizik a projektů 

Možnost vytváření a využívání vlastních 

modelovaných jazyků 

Správa modelů podporující paralelní 

vývoj a refaktoring architektury 

MS Visio 2010 

 

Microsoft 

Corporation 

Professional 

2007 

Oficiálním 

distributorem pro 

ČR je Microsoft, 

s.r.o. 

Aplikace 

v kancelářském 

balíku MS Office 

umožňující 

pomocí diagramů 

vizuálně 

dokumentovat a 

navrhovat IS 

Široké 

kancelářské 

využití 

Podporuje UML 

Bez repository 

Neumožňuje reverse engineering 

Podporované DBS: ODBC, MS Access 

Neumožňuje integraci s IDE 
Podpora formátů: PNG, HTML, XML, 

SVG, PDF, TIFF, AutoCAD, XPS, 

WMF 

16 090 Kč/ 

uživatel 

Možnost 

lokalizace 

Další vlastnosti: 

Podpora vývoje v rámci šablon diagramů 

k různým technickým a obchodním 

oblastem 

Oracle 

Designer 10g 

Release 2 

 

Oracle 

Corporation 

Cenu nelze 

konkrétně určit, 

pohybuje se 

v rozmezí  

21 tis. Kč - 100 

tis. Kč 

Oficiálním 

distributorem pro 

ČR je Oracle 

Czech, s.r.o. 

Aplikace je 

součástí 

vývojářských 

nástrojů Oracle 

Developer Suite, 

který umožňuje 

BPM, systémovou 

analýzu, návrh 

software a 

generování 

systémů 

Mnoho-

uživatelský 

nástroj 

Podporuje UML 

S repository 

Umožňuje reverse engineering (Oracle 

Forms, PL/SQL, web PL/SQL) 

Integrace s IDE: Oracle nástroje 

Podpora formátů: JPG, PNG, SVG, 

HTML, CSV, RTF, PDF, XML 

Není lokalizace Další vlastnosti: 

Podpora týmové spolupráce 

Code engineering 

Database engineering 

Správa verzí 
Propojení s uložištěm Oracle SCM a 

prostředím pro návrh databázových 

aplikací Oracle Forms 
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 Cena za licenci Distribuce v ČR Zaměření Uživatelsk

é role 

Funkcionalita 

Toad Data 

Modeler 

 

Quest 

Software, Inc. 

Toad Data 

Modeler + 

Toad for Data 

Analysts Base 

Edition + 

Installation CD 

Lze zakoupit od 

distributorů nebo 

na webových 

stránkách výrobce  

Analytický nástroj Analytik Nepodporuje UML 

Bez repository 

Umožňuje reverse engineering 

Podporované DBS: ODBC, MS Access, 

MS SQL Server, Oracle 11g 

Neumožňuje integrace s IDE 

Podpora formátů: HTML, RTF, XML 

14 200 Kč Možnost 

lokalizace 

Další vlastnosti: 

Database engineering 

Správa verzí 
Propojení s uložištěm Oracle SCM a 

prostředím pro návrh databázových 

aplikací Oracle Forms 

Altova Umodel 

2010 

 

Altova 

Professional Lze zakoupit od 

distributorů nebo 

na webových 

stránkách výrobce 

Vizuální tvorba 

designu 

uživatelského 

rozhraní a analýza 

designu aplikací 

Analytici 

Vývojáři 

Podporuje UML 

Bez repository 

Umožňuje reverse engineering (Java, 

C#, Visual Basic) 

Integrace s IDE: MS Visual Studio, 

Eclipse 

Podpora formátů: HTML, RTF, XML, 

PNG 

2 975 

Kč/uživatel 

Není lokalizace Další vlastnosti: 

Podpora týmové spolupráce 

Code engineering, Správa verzí 

MagicDraw 

UML 

 

No Magic Inc. 

Professional 

(Standalone 

Licence) 

 

Lze zakoupit 

pouze na 

webových 

stránkách výrobce 

Analýza a návrh 

objektově 

orientovaných 

systémů a 

databází 

SW 

analytik, 

Programáto

r 

Podporuje UML 

Reverse engineering 

Umožňuje reverse engineering (Java, 

C#, C++) 

Podporované DBS: MS SQL Server, 
Oracle 11g 

Integrace s IDE: MS Eclipse 

Podpora formátů: XML, JPEG, PNG, 

TIFF, SVG, CSV, BPEL 

14 150 Kč/ 

uživatel 

Není lokalizace Další vlastnosti: 

Podpora týmové spolupráce 

Code engineering 

Návrh databázových schémat 

Sybase Power 

Designer 16 

 

Sybase 

Cena za licenci 

není veřejně 

dostupná 

Oficiálním 

distributorem pro 

ČR je Sybase 

Software, s.r.o. 

Pokrývá všechny 

aspekty rozvoje 

podniku a 

obsahuje nástroje 

pro obchodně 

orientovanou 

procesní analýzu 

Analytik Podporuje UML 

S repository 

Umožňuje reverse engineering 

Podporované DBS: Oracle, IBM DB/2, 

MS SQL Server, MySQL 

Integrace s IDE 

Podpora standardních formátů 

Není lokalizace Další vlastnosti: 

Podpora týmové spolupráce 

Code engineering 

Database engineering 
Správa verzí 

Podpora SOA 

Tří úrovňový návrh databáze 

Řízení požadavků 

Select 

Architect 7.1 

 

Business 

Solutions, Inc. 

49 500 Kč Lze zakoupit od 

distributorů nebo 

na webových 

stránkách výrobce 

Nástroj pro 

objektově 

orientovaný vývoj 

aplikací ve 

vícevrstevné 

architektuře 

Analytik Podporuje UML 

S repository 

Umožňuje reverse engineering (Java, 

C++, C#, Visual Basic, Delphi, Corba) 

Podporované DBS: MS Access, Oracle, 

MS SQL Server 

Integrace s IDE 

Podpora formátů: JPG, PNG, RTF, 

HTML, XML 

Není lokalizace Další vlastnosti: 

Podpora týmové spolupráce 

Code engineering 

Database engineering 

Správa verzí 

AgileJ 

StructureView

s 

 

AgileJ, Ltd. 

4 500 Kč Lze zakoupit 

pouze na 

webových 

stránkách výrobce 

Rozšiřující 

analytický nástroj 

(plugin) sloužící 

zejména pro 

reverse 

engineering IDE 

Eclipse  

Mnoho-

uživatelský 

nástroj 

Podporuje UML 
Umožňuje reverse engineering (Java) 

Integrace s IDE: Eclipse 

Podpora formátů: PNG, GIF 

Není lokalizace Další vlastnosti: 

Podporuje agilní metodiky 

Tab. 3.2 Charakteristika jednotlivých CASE nástrojů (Kuchařová, Klička, Vencovský, & Staněk, 2010)  
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3.3.1.2 Matice užitností 

Matice užitností znázorňuje kvantitativní vyjádření míry splnění jednotlivých kritérií 

u všech 10 variant bez přihlédnutí k rozdílnému významu zvolených kritérií. Jak už je zřejmé 

z legendy, hodnotící škála se nachází v intervalu od 1 do 100 (včetně mezních hodnot). 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 Maximum 

K1 80 20 40 1 60 100 60 1 10 90 100 – nejnižší 

K2 90 90 100 90 100 90 40 90 90 40 100 - nejlepší 

K3 100 50 75 75 25 75 100 50 75 50 100 - nejlepší 

K4 100 100 50 100 75 75 75 75 75 100 100 - nejširší 

K5 100 80 40 90 20 90 90 100 100 50 100 - nejlepší 

Legenda: K1 - Bereme v úvahu, že všechny vybrané varianty jsou placení, tudíž ve stupnici od 1 do 100 budeme 

hodnotit jejich cenu, s tím, že nejdražší produkt získá hodnotu 1 a ten nejlevnější hodnotu 100.  
Pozn. Pokud cena nebyla jasně stanovena, jedná se o velmi drahé produkty, u nichž se cena stanovuje 
individuálně. Tyto produkty nabývají hodnoty 1. 

Tab. 3.3 Matice užitností 

Následně je třeba stanovit váhy jednotlivých kritérií pomocí párového srovnávání 

jednotlivých kritérií tak, jak zobrazují následující tabulky 3.4 a 3.5. Srovnávají se postupně 

vždy dvě kritéria a vybere se to, které má na základě expertního úsudku větší význam. Takto 

se postupně srovná každé kritérium se všemi ostatními. 

3.3.1.3 Párové srovnání kritérií 

K1 
 

 
 

 1 

K2 1 

2 1 

K3 2 5 

3 5 

K4 5 

 5 
 

K5  
 

Tab. 3.4 Párové srovnání kritérií 

3.3.1.4 Stanovení vah jednotlivých kritérií 

Kritérium Výskyt Váha 

K1 3 0,3 

K2 2 0,2 

K3 1 0,1 

K4 0 0 

K5 4 0,4 

Celkem 10 1 

Tab. 3.5 Stanovené vah jednotlivých kritérií 

3.3.1.5 Matice vážených užitností 

Na základě matice užitností a stanovených vah byla vytvořena matice vážených 

užitností. Srovnávací vážená matice vznikla vynásobením členů prosté srovnávací matice 

příslušnými vahami. 
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  Váha V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 Max 

K1 0,3 24 6 12 0,3 18 30 18 0,3 3 27 30 

K2 0,2 18 18 20 18 20 18 8 18 18 8 20 

K3 0,1 10 5 7,5 7,5 2,5 7,5 10 5 7,5 5 10 

K4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K5 0,4 40 32 16 36 8 36 36 40 40 20 40 

Užitnost   92 61 55,5 61,8 48,5 91,5 72 63,3 68,5 60 100 

Tab. 3.6 Matice vážených užitností 

3.3.1.6 Závěrečné pořadí variant 

Závěrečné pořadí variant vzniklo seřazením variant sestupně dle užitnosti uvedené 

v matici vážených užitností. 

Pořadí Varianta Produkt Užitnost 

1. V1 Enterprise Architect 92 

2. V6 Altova Umodel 91,5 

3. V7 MagicDraw UML 72 

4. V9 Select Architect 7.0 68,5 

5. V8 Sybase Power Designer 15 63,3 

6. V4 Oracle Designer 61,8 

7. V2 IBM Rational Software Architect 61 

8. V10 Agilej Structure Views 60 

9. V3 MS Visio 2010 55,5 

10. V5 Toad Data Modeler 48,5 

Tab. 3.7 Závěrečné pořadí variant 

V rámci vícekriteriální analýzy bylo tedy zjištěno, že Enterprise Architect je stále 

nástroj na správním místě a pokrývá všechny požadavky na tuto aplikaci v rámci společnosti 

OLTIS Group a.s. Nesmíme však opomenout, že existují mnohé verze tohoto nástroje a právě 

jím a jejich funkcionalitám se věnuje následující část kapitoly. 

3.3.2 Verze Enterprise Architect 

Jak již bylo zmíněno výše, produkt Enterprise Architect je analytický nástroj 

pro modelování pomocí UML, pokrývající všechny aspekty vývoje IS ať se jedná o sběr 

požadavků, analýzu, modelování, návrh, řízení změn, údržbu nebo implementaci, při zajištění 

zpětné dohledatelnosti celého procesu vývoje. 

Rozsah funkcionality tohoto nástroje samozřejmě závisí na jeho jednotlivých verzích, 

které lze dělit na základní edice Enterprise Architect Editions, mezi které se řadí Corporate 

Edition, Profesional Edition a Desktop Edition., druhou skupinou je pak rozšířená edice 
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Extended Suite Editions, do které se řadí Ultimate Edition, Business and Software 

Engineering Edition a Systems Engineering Edition. Jednotlivé verze si podrobněji 

charakterizujeme. 

Enterprise Architect Editions: 

Enterprise Architect Corporate Edition 

Corporate Edition je komplexní řešení zaměřené na modelování IS. Automatizované 

rozhraní přístupu poskytuje ostatním aplikacím možnost vytvářet či upravovat jednotlivé 

UML prvky Enterprise Architect. Schopnost importu a exportu XMI kompatibilních modelů 

umožňuje distribuci dat a porovnání modelu na základě zjištěných linií. Rychlé generování 

zpráv v HTML a RTF produkuje profesionální a vysoce kvalitní zprávy během několika 

sekund. Corporate Edition také podporuje u uživatelů nastavení bezpečnosti, replikace 

a uzamykání prvků a diagramů dle úrovně uživatelských práv. Podporuje týmovou práci, 

nabízí rozhraní pro správu verzí a je ideální pro velké vývojové týmy. 

Tato verze nástroje Enterprise Architect je využívána v rámci společnosti 

OLTIS Group a.s. 

Enterprise Architect Profesional Edition 

Professional Edition je výkonný modelovací a vizualizační nástroj zaměřený 

na pracovní skupiny, analytiky a vývojáře. Podporuje společné projekty prostřednictvím 

replikace, sdílených síťových souborů a integrovanému řízení verzí. Tato edice zahrnuje také 

kódové a databáze inženýrství, MDG technologie, mind mapping, projektové diskuzní fórum 

a možnost přizpůsobení RTF reportů. Automatizované rozhraní přístupu poskytuje ostatním 

aplikacím možnost vytvářet či upravovat jednotlivé UML prvky Enterprise Architect. 

Professional Edition umožňuje týmům vizualizovat a ladit spuštěné aplikace, spravovat 

a sledovat požadavky a vytvářet komplexní systémy. 

Enterprise Architect Desktop Edition 

Desktop Edition je nákladově efektivní řešení pro UML a modelování obchodních 

procesů, vizualizaci a zkušební řízení. Je zaměřena na samostatné analytiky nebo vývojáře, 

kteří vyžadují flexibilní modelovací prostředí s podporou kompletní sledovatelnosti od mind 

mapping přes specifikaci požadavků až po nasazení. Desktop Edition obsahuje integrovanou 

správu verzí a rozšiřitelnost profilu / meta-modelu spojenou s reportováním v HTML a RTF. 

Automatizované rozhraní přístupu poskytuje ostatním aplikacím možnost vytvářet 
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či upravovat jednotlivé UML prvky Enterprise Architect. K ukládání UML 2.4.1 modelů 

se používají projektové soubory EAP, které mohou být použity k vizualizaci, kontrole 

a pochopení softwaru jako celku. (Sparx Systems, 2012) 

Extended Suite Editions: 

Enterprise Architect Ultimate Edition 

Tato verze je určena pro náročné uživatele a ty, kteří pracují na více doménách. 

Ultimate Edition nabízí všechny možnosti produktů Enterprise Architect. Je zde detailní 

podpora business modelování, softwarového inženýrství a systémového vývoje, 

integrovaných do jednoho vývojového prostředí. 

Obsahuje MDG technologické / architektonické rámce pro UPDM, Zachman 

Framework, TOGAF, SysML, DDS. Dále obsahuje MDG integrační a propojovací nástroje 

pro Visual Studio, Eclipse, TcSE. 

Enterprise Architect Systems Engineering Edition 

Tato verze je zaměřena na vysoce profesionální vývojáře, kterým poskytuje možnost 

využití vestavěných nástrojů zaměřených na UML, SysML, DDS a související technologie.  

Obsahuje MDG technologické / architektonické rámce pro UPDM, Zachman 

Framework, TOGAF, SysML, DDS. Dále obsahuje MDG integrační a propojovací nástroje 

pro Visual Studio, Eclipse, TcSE. 

Enterprise Architect Business and Software Engineering Edition 

Tato edice je určena pro profesionální vývojáře softwaru, business modelery, 

architekty, experty na požadavky, projektové manažery, nebo ty, kteří se podílejí na návrhu 

a vývoji podnikového softwaru a služeb. 

Obsahuje MDG technologické / architektonické rámce pro UPDM, Zachman 

Framework, TOGAF. Dále obsahuje MDG integrační a propojovací nástroje pro Visual 

Studio, Eclipse. (Sparx Systems, 2012) 
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V následující tabulce jsou jednotlivé verze porovnány na základě jejich funkcionalit. 

 Enterprise Architect Editions Extended Architect Desktop Editions 

Základní funkcionality Corporate Profesional Desktop Ultimate System 

Engineering 

Business and Software 

Engineering 

Projektové soubory .EAP  * * * * * * 
Pokročilé modelování UML 2.4.1 * * * * * * 
Automatizované API * * * * * * 
Modelování business procesů * * * * * * 
Seznam prvků (editace v tabulkách) * * * * * * 
Metadata/repository pokročilé hledání * * * * * * 
Mind mapping * * * * * * 
Profile/metamodel rozšiřitelnost * * * * * * 
Matice vztahů (krokovatelnost) * * * * * * 
Generování reportů v HTML a RTF * * * * * * 
Úpravy reportů: WYSIWYG editor šablon 

(pro RTF reporty) * * * * * * 

Řízení požadavků * * * * * * 
Editor diagramu stavů * * * * * * 
Řízení testování * * * * * * 
Řízení integrace verzí * * * * * * 
XMI import a export * * * * * * 
Code engineering * *  * * * 
Database engineering * *  * * * 
Debug & vizualizace aplikací * *  * * * 
MDG technologie * *  * * * 
MDA * *  * * * 
Projektové diskusní fórum * *  * * * 
Replikace .EAP projektů * *  * * * 
Binární soubory pro reverse engineering 

(Java, .NET) * *  * * * 

Sdílené modely * *  * * * 
WSDL engineering * *  * * * 
XSD engineering * *  * * * 
Kontrola změn modelu *   * * * 
Zjišťování rozdílů oproti výchozímu stavu *   * * * 
DBMS repository *   * * * 
Dostupnost Floating Edition  *   * * * 
Lazy load *   * * * 
Skriptování v jazyku Javacript *   * * * 
Bezpečnost (na základě rolí) *   * * * 
Nástroj pro optimalizaci WAN  *   * * * 
Generování BPEL z BPMN diagramů    *  * 
Sestavování business pravidel    *  * 
Generování spustitelných kódů 

z behaviorálních modelů    * * * 
Matematický podpora zabudována do 

skriptovacích strojů    * * * 
HDL Code engineering a profilování 

v reálném čase    * *  

SysML 1.1    * *  
SysML simulace parametrických modelů    * *  

Tab. 3.8 Porovnání verzí Enterprise Architect (Sparx Systems, 2012) 
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Následující obrázek je příkladem uživatelského prostředí Enterprise Architect 

Corporate Edition. 

 

Obr. 3.1 Uživatelské prostředí Enterprise Architect Corporate Edition  
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4 Návrh využití vybraného CASE nástroje v kontextu logistické firmy 

Jak již bylo naznačeno dříve, společnost OLTIS Group a.s. ve které diplomantka 

již dva roky pracuje, využívá některé prvky metodiky SCRUM, které budou v této kapitole 

podrobněji rozepsány. Součástí této kapitoly bude také demonstrace využití CASE nástroje 

Enterprise Architect na konkrétním příkladu vývoje IS ve společnosti OLTIS Group a.s., 

který se nazývá Energetický portál, který se v současné chvíli nachází v závěrečné fázi 

vývoje. Neprobíhají tedy žádné další výrazné změny v systému, pouze se dokončují vybrané 

funkce a dochází k menším analytickým úpravám. 

4.1 Firemní metodika vývoje IS 

Firemní metodika v kontextu této kapitoly znamená soustavu pravidel, která si zvolila 

sama popisovaná společnost. Nejedná se tedy o formalizované normy ISO nebo ČSN, 

jež si mohou firmy osvojit a dát i svým partnerům a zákazníkům najevo plnění určitých 

standardů. Firemní metodika v tomto případě tedy není chápána jako obecný soubor pravidel, 

ale jako konkrétní způsob práce ve společnosti OLTIS Group a.s. Jde o kombinaci pravidel 

sestavenou takovým způsobem, aby byla práce na projektech rychlá, ekonomicky výhodná 

a hlavně flexibilní. Dále je třeba za pomocí metodiky formalizovat postupy při tvorbě 

dokumentace a zaznamenávání jednotlivých činností. Tím zůstanou zachovány veškeré 

informace o projektu ve firmě i po odchodu klíčového pracovníka s tím, že ostatní členové 

projektového týmu mohou pokračovat v jeho práci. Stejně tak je nezbytné dodržovat v rámci 

společnosti jednotnou syntaxi pro maximální přenositelnost kódu mezi jednotlivými projekty 

a týmy. 

K dostatečnému zabezpečení určené metodiky je třeba odpovídající softwarové 

vybavení. Vzhledem k tomu, že k modelování je využíván jazyk UML, jako nejlepší varianta 

pro návrh informačních systémů byl zvolen nástroj Enterprise Architect. Pro potřeby vývoje 

softwaru se využívá IDE MS Visual Studio .Net 2010 od společnosti Microsoft a pro práce 

spojené s databázemi slouží Oracle Developer. 

Pokud jde o samotnou organizaci práce ve společnosti OLTIS Group a.s., jednotliví 

pracovníci jsou rozděleni do projektových týmů. Tyto skupiny čítají od 3 do 6 lidí s tím, 

že jeden pracovník může participovat i na vícero projektech. Činnosti na projektech jsou 

koordinovány pomocí pravidelných měsíčních schůzek s projektovým manažerem a v období 

mezi těmito schůzemi jsou ještě svolávány týmové schůzky ad-hoc dle potřeby. Je však třeba 
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schůze plánovat s rozvahou, protože většina projektových týmů ve společnosti  

OLTIS Group a.s. je decentralizovaná, a proto není jednoduché všechny pracovníky svolat 

v jeden čas na jedno místo. V případě, že není nutná osobní účast všech členů týmu, velmi 

často se přistupuje k využití hlasových konferencí nebo videokonferenčních hovorů. 

Produkty společnosti je pak možné obecně rozdělit do dvou skupin. První kategorií 

informačních systémů jsou systémy vytvářené na míru, tedy přesně na základě požadavků 

zákazníka. Při jejich vývoji se velmi úzce spolupracuje se zadavatelem a výsledný produkt 

je použitelný pouze pro konkrétního zákazníka. Výhodou je jednoznačně zaměření 

na konkrétní subjekt, problémem však může být vyšší cena a doba potřebná k vytvoření 

požadovaného systému. Druhou skupinou jsou takzvané krabicové systémy, tedy produkty 

obecnější, kde zadavatelem není koncový zákazník, ale členové projektového týmu. Tyto 

systémy nejsou vyvíjeny pro konkrétního odběratele, ale jsou navrženy takovým způsobem, 

aby pokrývaly co možná nejširší spektrum požadavků společností působících v daném 

sektoru. Největšími výhodami jsou nižší cena a prakticky okamžitá možnost implementace 

daného řešení. Naopak limitujícím faktorem může být obecnější zaměření. 

Samotný vývoj informačních systémů je možné rozčlenit do dílčích vývojových fází. 

Některé z nich jsou shodné s fázemi metodiky SCRUM, jiné zase vycházejí ze zkušeností 

z činnosti společnosti OLTIS Group a.s. V dané firmě je vývoj informačních systémů 

rozčleněn do následujících fází, které v praxi nebývají striktně oddělené a velmi často 

se prolínají. 

Úvodní fází je specifikace funkčních požadavků. Pokud má systém konkrétního 

zadavatele, jedná se o požadavky uživatelské vycházející z jeho strany. V případě krabicové 

verze se vychází z obecných požadavků na systém. Jako druhá následuje analytická fáze, 

ve které dochází k propojení funkčních požadavků s požadavky nefunkčními. Ty řeší 

bezpečnost výsledného systému, výkonnost a další charakteristiky nesouvisející se stěžejními 

funkcionalitami systému. Třetí fází je tvorba návrhu. Zde je využíváno především modelování 

v jazyce UML a konkrétními případy budiž logické modely, modely uživatelského rozhraní, 

use case diagramy, sekvenční diagramy a další. Na návrh navazuje fáze vývoje a právě 

na rozhraní vývoje a návrhu je velmi často zřetelné prolínání jednotlivých fází, které 

je znatelné především u menších firem. Součástí vývoje bývá také testování, aby zákazník 

dostal plně funkční produkt, pokud možno bez závad. Poslední fází, která však zcela chybí 
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v případě krabicových verzí, je implementace. Tou se rozumí instalace a zprovoznění systému 

u koncového zákazníka a zaškolení uživatelů nového systému. 

Následující obrázek znázorňuje výše udvedené informace v grafické podobě. 

 

 

Obr. 4.1 Fáze vývoje IS v rámci firemní metodiky společnosti Oltis Group a.s. 

Jak už bylo v této kapitole několikrát naznačeno, pro konečné zhodnocení firemních 

metodik má velký význam také teoretická část této práce, a to konkrétně oblast popisující 

metodiky, přesněji agilní metodiku SCRUM Development Process. Tato metodika je založena 

na přesvědčení, že vývoj softwaru je empirický proces, a proto vyžaduje odlišný styl řízení. 

SCRUM je metodikou adaptivní, rychlou a samoorganizující. Určuje, že vývoj softwaru 

probíhá ve třicetidenních fázích (iteracích) zvaných sprinty a na konci každého sprintu 

je dodána vybraná množina užitných vlastností. Jednou z klíčových praktik je rovněž pořádání 

každodenních porad o délce 15 minut, které slouží pro lepší koordinaci a integraci 

jednotlivých prací. 

V oblasti vývoje softwaru je osvojování metodik naprosto běžným jevem, protože 

většina společností je vzhledem k požadavkům svých partnerů nositelem norem ISO či ČSN. 

A právě tyto normy v sobě již některé metodiky obsahují. Kromě již zmiňovaných norem 

je možné implementovat rovněž metodiky agilního programování, ze kterých  

je asi nejvýznamnějším zástupcem SCRUM Development Process. 
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Ve společnosti OLTIS Group a.s. se při realizaci jednotlivých projektů využívají 

některé prvky metodiky SCRUM a pro realizaci jednotlivých projektů přinášejí nemalé 

výhody. Složité projekty totiž řeší velmi nesourodé týmy, mnohdy dokonce sídlící v různých 

městech, díky čemuž mohou vzniknout problémy v koordinaci a integraci prací. Uvedeným 

problémům v rámci vývojového týmu pak pomáhá předcházet právě metodika SCRUM. 

4.2 Konkrétní případ navrhovaného IS 

V následujícím textu je charakterizován projekt Energetický portál, který je aktuálně 

řešen v rámci společnosti OLTIS Group a.s. Slouží jako modelový případ, na kterém je možné 

demonstrovat užití firemní metodiky. Zároveň je popsána tvorba konkrétních modelů 

za pomoci CASE nástroje Enterprise Architect. 

4.2.1 Uvedení navrhovaného systému 

Cílem IS s názvem Energetický portál je poskytnout manažerovi infrastruktury 

funkcionalitu pro evidenci uskutečněných výkonů na železniční dopravní cestě. Tento systém 

by měl zahrnovat následující funkcionality: 

- sběr, zpracování a uložení primárních dat o naměřené spotřebě elektrické energie 

z hnacích vozidel (dále jen HV), 

- validace dat naměřené spotřeby (dle UIC 930) a geografické polohy umožňující 

zpřesnění datových podkladů pro určení oblasti spotřeby, 

- automatické vyhlášení alarmů při příjmu nestandardních dat nad datovou základnou 

Energetického portálu podle pravidel definovaných uživateli v administraci, 

- možnost kumulace a agregace primárních dat o spotřebě před odesláním 

do IS manažera infrastruktury, 

- náhradní pořízení dat, 

- rozdělení spotřeby elektrické energie podle oblastí, 

- evidence měřících souprav, podpora správy technických zařízení pro měření a přenos 

dat na HV, 

- grafická prezentace dat, možnost prezentace dat o naměřené spotřebě pomocí grafů, 

- archivace dat a logování událostí aplikačního serveru a další. 

Daný systém bude komunikovat s dalšími systémy, mezi které patří aplikace pro sběr 

a zápis údajů o spotřebě, IS manažera infrastruktury, dispečerský systém, atd. Interakce 
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aplikace a uživatele bude probíhat prostřednictvím webového klienta 

(doporučovaný internetový prohlížeč je IE7 a vyšší). 

Co se týče uspořádání systému v rámci Energetického portálu, bude jej tvořit 

tříúrovňová architektura – aplikační, databázový a webový server a bude určen pro server 

s operačním systémem MS Windows 2008 Server. Databázový server bude realizován 

na produktu Oracle 11g Standard Edition. (OLTIS Group a.s., 2012) 

První etapou návrhu IS Energetický portál byl návrh základního datového modelu, 

který odráží datovou strukturu systému. Tento model se dále rozrůstal o další funkcionality 

a v rámci této práce je podrobněji charakterizována funkce „Alarmy“, jejichž úkolem bude 

notifikace nestandardních stavů v systému. 
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4.2.2 Návrh „základního“ datového modelu 

Modelování a návrh databází v prostředí Enterprise Architect se provádí za pomocí 

profilu zvaného UML Data Modeling. Tento profil poskytuje jednoduše použitelné a snadno 

pochopitelné rozšíření standardu UML, které mapuje koncepty tabulek a vztahů v databázi 

a převádí je na koncepty tříd a asociací v jazyce UML. Tato rozšíření umožňují modelovat 

také databázové klíče, triggery, omezení a další prvky relačních databází. 

Následující obrázek znázorňuje základní datový model IS Energetický portál. 

 

Obr. 4.2 Data Model – základní  
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4.2.3 Use Case diagram „Alarmy“ 

Následující obrázek popisuje chování IS Energetický portál v rámci funkce „Alarmy“. 

 

Obr. 4.3 Use Case - Alarmy 

4.2.4 Sekvenční diagram „Alarmy“ 

Sekvenční diagram ukazuje, jak je funkce Alarmy prováděna v čase, a to od vytvoření 

pravidla pro alarmy až po správu konkrétních vyhlášení nestandardních dat. 

 

Obr. 4.4 Sekvenční diagram - Alarmy  
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4.2.5 Návrh datového modelu „Alarmy“ 

Do toho modelu je již zakomponována struktura funkcionality „Alarmy“, která 

je označena modrou barvou. 

 

Obr. 4.5 Data Model – Alarmy 

Po vytvoření datového modelu je možno vygenerovat SQL skript s příkazy DDL 

(Data Definition Language), jehož ukázka je uvedena na následující stránce. 
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--  --------------------------------------------------  

--  Generated by Enterprise Architect Version 7.1.834 

--  Created On : neděle, 04 březen, 2012 

--  DBMS       : Oracle 

--  --------------------------------------------------  

 

CREATE TABLE Alarmy 

( 

 Id               NUMBER(38) NOT NULL, 

 DatumACas        DATE, 

 Poznamka         VARCHAR2(150),    -- komentář k alarmu  

 PlatnostOd       DATE, 

 PlatnostDo       DATE, 

 PravidlaAlarmId  NUMBER(38), 

 KontakId         NUMBER(38), 

 StavAlarmuId     NUMBER(38) 

) 

; 

 

COMMENT ON COLUMN Alarmy.Poznamka         IS 'komentář k alarmu' 

; 

 

ALTER TABLE Alarmy ADD CONSTRAINT PK_Alarmy  

 PRIMARY KEY (Id) 

; 

 

ALTER TABLE Alarmy ADD CONSTRAINT FK_Alarmy_CisStavAlarmu  

 FOREIGN KEY (StavAlarmuId) REFERENCES CisStavAlarmu (Id) 

; 

 

ALTER TABLE Alarmy ADD CONSTRAINT FK_Alarmy_Kontakt  

 FOREIGN KEY (KontakId) REFERENCES Kontakt (Id) 

; 

 

ALTER TABLE Alarmy ADD CONSTRAINT FK_Alarmy_PravidlaAlarm  

 FOREIGN KEY (PravidlaAlarmId) REFERENCES CisPravidlaAlarm (Id) 

; 

 

Pozn. DDL skripty jsou sadou SQL přílazů vygenerovaných přímo přes nástroj 

Enterprise Architect. 
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4.2.6 Návrh uživatelského rozhraní „Alarmy“ 

Díky datovému modelu vidíme, jakým způsobem bude umožněna práce s databází, a můžeme vytvořit návrh uživatelského rozhraní, které 

bude sloužit jako prostředník mezi uživatelem a IS. Následující obrázek znázorňuje návrh uživatelského rozhraní pro funkci „Alarmy“. 

 

Obr. 4.6 Návrh uživatelského rozhraní - Alarmy 
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Schéma uvedené na předchozí stránce sice představuje návrh uživatelského rozhraní, 

ale spíše než jeho grafickou podobu zobrazuje rozložení jednotlivých prvků a popisuje jejich 

funkčnost. K tomuto rozhraní bude následně dopracována i grafická podoba, jejíž příklad 

je patrný na následujícím obrázku zachycujícím úvodní obrazovku systému po přihlášení 

klienta. 

 

Obr. 4.7 Ukázka webové aplikace  
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5 Zhodnocení 

V rámci této kapitoly je třeba se nejprve vrátit k analýze reálných možností 

dostupných CASE nástrojů, kde bylo hlavním cílem vyhodnotit vhodnost jednotlivých řešení 

pro praktické využití ve společnosti OLTIS Group a.s., která se zabývá vývojem softwaru 

v oblasti logistiky. Z analýzy vyplývá, že výběr nástroje Enterprise Architect v roce 2007 byl 

i s ohledem na dnešní požadavky naprosto správný a z dosavadních pěti let užívání plynou 

především výhody. Jednou z klíčových vlastností, která potvrzuje přínos tohoto řešení, 

je možnost využití jazyka UML především v úvodních fázích vývoje aplikací. 

Samotná analýza provedená v rámci této diplomové práce splnila svůj úkol, kterým 

bylo objektivně zhodnotit deset CASE nástrojů dostupných v České republice a vybrat 

ten nejvhodnější pro potřeby společnosti OLTIS Group a.s. Jednotlivá řešení se liší svými 

funkcionalitami, zaměřením, využitím u jednotlivých rolí v rámci projektových týmů 

a v neposlední řadě také cenou. Na základě stanovených kritérií zvolených dle reálných 

požadavků dané společnosti získal nejlepší hodnocení v současnosti používaný Enterprise 

Architect. Druhou pozici obsadil jen s minimální ztrátou nástroj Altova Umodel 

od společnosti Altova, který je vítěznému řešení v mnoha ohledech velmi podobný. Stejně 

jako Enterprise Architect podporuje modelování v jazyce UML, ale specializuje se hlavně 

na vizuální tvorbu designu uživatelského rozhraní a analýzu designu aplikací. I z toho 

lze vyvodit, že Enterprise Architect je pro daný typ společnosti vhodnější, protože se jedná 

o komplexní nástroj pro celkovou analýzu a návrh informačních systémů s podporou jazyka 

UML. 

Při hodnocení nástroje Enterprise Architect je rovněž možné tvrdit, že se jedná 

o velice rozšířený produkt, se kterým v rámci České republiky pracuje mnoho významných 

společností a také jeho znalost je velkou předností pro uchazeče o zaměstnání na trhu práce 

v oblasti informačních technologií. Tento stav je dán především širokou škálovatelností 

produktu Enterprise Architect, který je nabízen v několika verzích podle obsažených 

funkcionalit a dokáže tak pokrýt jak potřeby domácího uživatele, tak velké nadnárodní 

společnosti. Všechny funkcionality dohromady pak pokrývají kompletní vývoj informačního 

systému.  

Co však nebylo při samotném výběru úplně zřejmé, ale prostupuje do všech činností 

společnosti OLTIS Group a.s., je metodika, konkrétně SCRUM Development Process patřící 

mezi agilní metodiky. Přestože v této společnosti nebyla plně implementovaná, její jednotlivé 
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prvky jsou velmi hojně využívány a pomáhají výraznou měrou formovat fungování 

projektových týmů. Stejně jako je třeba, aby byla pro daný typ společnosti zabývající 

se vývojem informačních systémů zvolena vhodná metodika, je nutné v souvislosti s touto 

metodikou zvolit i vhodný typ nástroje pro podporu vývoje informačních systémů.  

A právě v tomto případě jsou CASE nástroje velmi vhodným řešením, tudíž je dobrou volbou 

i konkrétní produkt Enterprise Architect. Vzhledem k tomu, že pro společnost  

OLTIS Group a.s. jsou evidentně vhodné také jednotlivé prvky metodiky SCRUM, je možné 

jednoznačně doporučit její plnou implementaci. 
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6 Závěr 

Cílem práce bylo sestavení podrobné analýzy pro výběr vhodného CASE nástroje 

na základě současných požadavků společnosti OLTIS Group a.s. Z výsledků pak bylo 

vypracováno zhodnocení, které potvrdilo závěry analýzy z roku 2007 o výběru produktu 

Enterprise Architect. Stanovený cíl práce byl tedy bezezbytku splněn, byť výsledkem nebylo 

nasazení nástroje nového, ale jen potvrzení řešení stávajícího. Je totiž důležité, že na základě 

vícekriteriální analýzy byla provedena verifikace rozhodnutí z roku 2007 a zároveň byly 

shrnuty a podrobně popsány všechny přínosy aplikace Enterprise Architect včetně 

praktických ukázek v rámci reálných projektů. Navíc byly v prostředí projektových týmů 

společnosti OLTIC Group a.s. vypozorovány prvky agilní metodiky SCRUM Development 

Process a na základě dosavadních poznatků byla navržena plná implementace této metodiky. 

Jeví se totiž jako velmi vhodná pro podporu projektů v rámci společnosti zabývající 

se tvorbou rozsáhlých informačních systému zaměřených na oblast logistiky.  

Dílčím cílem práce bylo sestavení podrobné, ale přitom ucelené informační základny, 

která měla sloužit jako odrazový můstek pro korektní dosažení cíle. Díky systematické práci 

s různorodými zdroji informací, mezi kterými nechyběly odborné knihy, elektronické zdroje, 

ostatní vědecké práce, webové prezentace poskytovatelů CASE nástrojů a v neposlední řadě 

také samotná aplikace Enterprise Architect, bylo možné sestavit ucelenou znalostní bázi 

týkající se nejen samotných CASE nástrojů, ale také jejich využití v oblasti logistiky. 

Z práce rovněž vyplývá, že díky náhlým změnám, které v rámci logistiky probíhají 

a časté potřebě řešit ad-hoc problémy, je užití CASE nástrojů velmi vhodné. Pokrývají totiž 

celý životní cyklus vývoje informačního systému a díky jejich efektivnímu využívání 

je možné rychle reagovat na požadavky uživatelů a operativně je řešit. 
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