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1 Úvod 

Současné dvacáté první století se nachází ve znamení neutichajícího vývoje 

informačních technologií, počínaje hardwarovými prostředky a konče sofistikovanějším 

softwarem. S čím dál, tím větší penetrací dostupných IT prostředků, roste konkurence na poli 

výrobců HW a SW. I když HW dospěl řádné inovace za poslední dekády, jeho vývoj je spíše 

záležitostí neustálého zmenšování. Naopak na poli vývoje SW je situace daleko zajímavější. 

Přístupy k vývoji SW se razantně obměnily za posledních padesát let. I když i dnes jsou stále 

zastánci tzv. ‚vodopádového vývoje‘ k nalezení, lze konstatovat s klidným svědomím, že za 

současným ‚boomem‘ stojí agilní metodiky vývoje SW. Již nelze neustále dodržovat striktní 

postupy a tím přicházet o cenný čas a být málo flexibilní. Tohle si firmy, vyvíjející SW, velmi 

rychle uvědomily, jelikož nebyly schopny dostatečně rychle reagovat na změny požadavků od 

zákazníků. 

Jednou z těchto firem je i IT firma, jejíž název je v rámci této práce utajen z důvodu 

konkurenčního prostředí. Firma se zabývá vývojem webové platformy, pro prodej po 

internetu, která sklízí úspěch napříč největších firem v republice. Zástupci firmy vytušili, že je 

zde prostor pro zlepšení, tedy optimalizaci řízení jejich samotného vývoje.  

Cílem této diplomové práce je proto optimalizovat proces vývoje v IT společnosti, a to 

především nalezením vhodných agilních praktik a principů. V rámci návrhu řešení bude i 

zohledněna myšlenka zavedení nového SW pro řízení vývoje. Cílem optimalizace je odstranit 

alespoň některé z problémů, kterým firma čelí.  

Samotná implementace řešení bude s firmou nadále konzultována a její délka se bude 

odvíjet od komplexnosti navrhovaných změn. 

Logicky je tato práce rozdělena do třech celků. První část se zabývá teoretickými 

poznatky o vývoji SW v minulosti a v současnosti, následně je představen metodický postup 

vícekriteriálního rozhodování pro další použití. Druhá část práce je analytická. Řízení vývoje 

ve firmě je blíže zkoumáno a jsou nalezeny slabiny, tedy oblasti vhodné pro optimalizaci. 

K jednotlivým oblastem jsou představeny možné způsoby řešení. Třetí část je praktická. 

Každému dílčímu problému je příslušných způsobem vybráno řešení a to je pak aplikováno 

do reálné situace firmy. 
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2 Teoretická a metodická východiska vývoje SW 

Dříve než bude možno zabývat se metodikami vývoje softwaru
1
 (dále jen SW), je 

potřeba si nadefinovat pojmy, které vycházejí z procesního řízení, neboť tyto metodiky jsou 

založeny na procesech.   

2.1 Procesní řízení 

Pro potřeby této práce je nutné si uvědomit pojem procesně řízená organizace. Oproti 

tradičnímu řízení, tedy funkčnímu, se zde používá zavedený pojem proces, který bude 

vysvětlen o kapitolu dále. Funkční řízení vychází z rozdělení společností do úzce 

specializovaných útvarů – ty pak vykonávají pouze tuto konkrétní práci.  

Definic a pojetí procesního řízení je celá řada, zde jsou některé z nich: 

 „Procesní řízení je filozofie řízení, která hájí integrované pojetí řízení procesu 

od počátku do konce, včetně elementárních činností, v nichž vzniká produkt 

nebo služba pro daného zákazníka. 

 Procesní řízení je soubor činností plánování a monitoringu provádění procesů  

a obzvláště klíčových procesů organizace.“
 
(Telefonica O2, 2007) 

2.1.1 Proces 

Na základě definic několika autorů lze pojem proces shrnout jako souhrn činností 

(aktivit), transformující vstupy na výstupy – jinými slovy přinášejí přidanou hodnotu. Výstupy 

z procesu mohou být pro jiný proces, případně pro zákazníka, který může být interní nebo 

externí. Proces má jasnou hranici, respektive má svůj začátek a konec. (Řepa, 2007; Robson 

& Ullah 1998) 

Robson & Ullah (1998) nadále definují již zmíněný začátek a konec procesu. Začátek 

je určen svými vstupy, které dají podnět k zahájení procesu. Konec je určen výstupy, které 

konkrétní proces vytvořil. Ty následně slouží zákazníkům. 

Interní zákazník je chápán jako osoba nebo útvar, který dostává výstupy z procesu 

v rámci organizace (týmu, oddělení). Na rozdíl od externího zákazníka, který obdrží výstupy 

                                                 
1
 SW – programové vybavení počítače 
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jen za úplatu, neboť je mimo organizaci (tým, oddělení). Příklady v závorkách jsou zde, 

protože např. metodika ITIL
2
 chápe IT oddělení jako dodavatele i v rámci jedné firmy. 

2.1.2 Činnost 

Pojem činnost byl použit pro definice procesu – každý proces se skládá z určitého 

množství činností (aktivit), což jsou jednotlivé, dílčí kroky v procesu. 

Toto je obecná definice, jelikož záleží na konkrétním oboru, na konkrétní úrovní řízení 

a na osobě, která definuje procesy a její činnosti. Je nutné si uvědomit, že rozlišení 

jednotlivých činností a procesů a je silně subjektivní. 

Obrázek 2.1 Proces  

 

(Zdroj: Řepa, 2007) 

2.1.3 Typologie procesů 

Pro úplnost výkladu je nutno si objasnit rozdělení procesů. Autoři jsou v této 

kategorizaci mírně rozdělení – někteří uvádí 3 kategorie, tedy procesy hlavní, řídící  

a podpůrné. Jiní autoři uvádějí ještě čtvrtou kategorii, a to procesy vedlejší. Zdroje, které 

neuvádějí vedlejší procesy jako samostatnou jednotku, je chápou jako podmnožinu 

podpůrných procesů, respektive jako ekvivalent. 

Procesy (Lukasík a kol., 2012): 

 Hlavní – ty, které jsou pro firmu klíčové, tedy tzv. ‚core bussiness procesy‘  

a přinášejí zisk. Klade se na ně velký důraz a jsou první, které se ve firmě 

mapují. Dále se vyznačují tím, že jsou navenek viditelné, jednoduše 

identifikovatelné, ale jsou obvykle komplikované. 

 Řídící – z názvu vyplývá, že se jedná o procesy, které jsou potřebné pro chod 

společnosti. Nepřinášejí žádný zisk a jsou zpravidla mapovány jako poslední. 

                                                 
2
 ITIL – IT Infrastructure Library – známá metoda pro správu a řízení IT a IT služeb, důraz na procesy 
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 Podpůrné – poskytují podporu především hlavním procesům, ale navíc jsou 

společné pro celou firmu, jsou tudíž velice důležité. Také neprodukují zisk  

a bývají mapovány po procesech hlavních.  

 Vedlejší – na rozdíl od podpůrných procesů slouží jen hlavním procesům. Mají 

nižší důležitost a bývají outsourcovány kvůli úspoře nákladů. 

2.2 Tradiční metodiky vývoje SW 

Metodiky vývoje SW mají pestrou historii a vždy odrážely problémy, jimiž vývoj SW 

v minulosti procházel. Pojem metodika bude v této práci hojně používán. Navíc pro účely 

zjednodušení lze uvést další pojmy, které autor chápe jako víceméně synonyma. Jsou jimi 

model životního cyklu a vývojový proces. 

Přesto metodiku lze chápat spíše jako zastřešující pojem, který se nemusí zabývat 

detaily, respektive, jak konkrétní operaci provést. 

Obecně se metodiky vyznačují tím, že jsou rozděleny na jednotlivé fáze, etapy, 

respektive procesy. Tak například fázi implementace je možné pojmenovat etapou 

implementace, tak i procesem implementace. 

Metodiky vývoje SW zastřešuje inženýrská disciplína softwarové inženýrství, která se 

začala v náznacích formovat v polovině 60. let 20. století. Před touto dobou se používal model 

‚napiš a oprav‘ (‚code and fix model‘). Toto pojmenování vzniklo až mnohem později, neboť 

se nejednalo o určitou metodiku, aplikace se naprogramovala, spustila a poté se opravovaly 

chyby. Jednalo se spíše o spontánní činnost. V roce 1957 byl vydefinován tzv. ‚stagewise 

model‘ (striktní posloupnost fází), který byl specifický zavedením výše zmíněných fázi, 

neboli etap vývoje SW. Problém tkvěl v nulové zpětné vazbě, po každé fázi se pokračovalo 

další bez snahy ověřit její výsledky. Toto vylepšil tzv. ‚vodopádový model‘, který vznikl v 70. 

letech 20. století. Dalším přelomem byl ‚spirálový model‘, z roku 1985, byl navržen známou 

postavou softwarového inženýrství Barry Boehmem. Přináší především 2 koncepty a to 

iterativní přístup a analýzu rizik. V 90. letech 20. století vznikají zástupci objektově 

orientovaných metodik jako např. ‚Rational Unified Process‘. (Kadlec, 2004) 

2.2.1 Vodopádový model 

Vodopádový model je charakteristický jednotlivými fázemi, vývoj SW postupuje od 

jedné fáze k druhé, nikdy se neprovádí více fází najednou.  
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Obrázek 2.2 Vodopádový model 

 

(Zdroj: Wiki –Ari, 2010) 

Z obrázku 2.2 lze vyčíst posloupnost fází. Zdroje se v pojmosloví mírně odchylují, 

některé uvádějí další fázi předání SW (Fi Muni, 2009). Nicméně toto dělení dle Kadlece 

(2004) plně postačuje: 

 Definice problému – cílem této fáze je pochopit zákazníka, jeho potřeby, 

požadavky. To vše bývá shrnuto do tzv. ‚úvodní studie‘. 

 Specifikace požadavků – neboli analýza, zde se používá exaktních termínů pro 

popis SW, existují zde standardy, které je nutno dodržovat. Výstupem je 

‚specifikace požadavků‘. 

 Návrh – na základě specifikace požadavků je vytvořena architektura SW. 

 Implementace – vývojový tým naprogramuje SW dle předešlých fází. 

 Integrace a testování – testování je podstatná fáze vývoje, při které je snaha 

odhalit maximální množství chyb. 

 Údržba – tato fáze nastává po předání SW zákazníkovi – tedy neustálá údržba 

SW, aktualizace, opravy apod. 
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Na obrázku 2.2 je dále patrný pohyb z fáze do předešlé fáze. To může nastat, pokud 

nastaly skutečnosti, které nás nutí předešlou fázi opakovat, respektive opravit některá fakta  

a specifikace. Tady ale flexibilita tohoto modelu končí. 

Praktické výhody a nevýhody dle Fi Muni (2009) jsou následující: 

 Jde o rychlý a levný model, který je vhodný pro jednoduchá řešení. Ideální pro 

řízení. 

 Naneštěstí lze finální výsledek zjistit až po poslední fázi, tedy po předání 

zákazníkovi, což je značně nepraktické. 

 V dnešní době už není reálné řešit vývoj SW tímto modelem. 

2.2.2 Spirálový model 

Spirálový model byl představen Barry Boehmem v článku ‚A spiral model of software 

development and enhancement‘ (Boehm, 1988). Zmínil zde, že vodopádový model inspiroval 

celou řadu dalších modelů, mezi něž patří právě spirálový model, který Barry Boehm vyvíjel 

celou řadu let. Vycházel z praktických zkušeností a z aplikací jiných modelů. 

Tento model patří do skupiny tzv. ‚riziky řízených přístupů‘, protože si zakládá na 

důkladné analýze rizik, v závislosti na výsledcích těchto analýz se postupuje dál. Pojem riziko 

je chápán zcela obecně. Stihne se aplikace včas, nebudou náklady vyšší než zisk, nedojde 

k selhání hardwaru? Analýza rizik je prováděna v každé iteraci. 

Iterace je druhý přelomový pojem, se kterým Barry Boehm přišel. Jedná se  

o opakovaný cyklus, na jehož konci dojde k vytvoření prototypu daného SW – tedy část 

fungujícího SW, který je následně zkonzultován se zadavatelem a poté se přechází na další 

iteraci. 

Poslední klíčový pojem spirálového modelu je plánování. Detailně jsou vytvářeny 

plány dalšího postupu. Po skončení jedné iterace je nutné vytvořit plán pro iteraci následující. 

Spirálový model definuje celkově 4 iterace.  
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Obrázek 2.3 Spirálový model 

(Zdroj:Testování Softwaru, 2007) 

Z předchozího výkladu a z obrázku je patrné, že každá ze čtyř iterací je zakončena 

prototypem. Vývoj SW probíhá od středu směrem ven. Nejprve se stanoví cíle iterace, poté se 

analyzují rizika, pravý spodní kvadrant je realizační (vývoj, testování atd.) a posledním 

kvadrantem se rozumí plánování dalšího postupu. Každá iterace má svůj význam. Tak 

například první má za cíl najít globální rizika. V druhé se vytváří a ověřuje specifikace 

požadavků na systém. Třetí iterace je zaměřena na vytvoření a ověření designu. Poslední 

iterace se už zabývá implementací, testováním a integrací.  

Mezi výhody spirálového modelu patří jeho vhodnost pro složité projekty, včasné 

zjištění nevhodných řešení a je velmi vhodný pro znovu použitelnost komponent. 

Nevýhody jsou celková komplikovanost, především pro menší týmy a menší projekty. 

A dále nutná expertíza týmu, spirálový model totiž spoléhá na vývojáře a na jejich schopnosti. 

(Kadlec, 2004) 
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2.2.3 Rational Unified Process (RUP) 

RUP je objektově orientovaná metodika, kterou vytvořila společnost Rational              

a následně byla odkoupena společností IBM. Je založena na šesti obecných praktikách, které 

se osvědčily v praxi, tzv. ‚best practices‘ (IBM, 1998): 

 Iterativní vývoj SW – podobně jako u spirálového modelu tento vývoj přináší 

lepší znovu použitelnost, detekuje rizika průběžně, větší přiblížení 

zákazníkovi. 

 Řízení požadavků – RUP přináší lepší správu požadavků, které se dynamicky 

mění. 

 Použití komponentové architektury – komponenta je určitá část kódu s přesným 

rozhraním a chováním, není vidět ‚dovnitř‘ a je znovupoužitelná. RUP používá 

tuto architekturu z důvodu úspory nákladů a z toho plynoucí vyšší efektivity. 

 Vizuální modelování SW – RUP využívá vizualizaci modelů pomocí jazyka 

UML
3
, složitý systém je pak jednodušší na pochopení, což přináší další 

efektivitu i v komunikaci. 

 Zajišťování SW kvality – špatné kvalitě a spolehlivosti vytvořeného SW se 

předchází testováním. Praktiky, jako plánování, návrh, provedení, vyhodnocení 

testů, jsou v RUP podporovány. 

 Řízení změn – tato praktika popisuje, jak kontrolovat a sledovat změny 

v iterativním vývoji. 

Metodika RUP se skládá ze čtyř fází, neboli cyklů, které mohou být dále roztříštěny na 

jednotlivé iterace: 

 Zahájení (inception) – vývojáři definují účel a rozsah projektu a obchodní 

kontext. 

 Projektování (elaboration) – definují se základní architektury na základě 

potřeb zákazníka. 

 Realizace (construction) – tvorba zdrojového kódu a designu SW. 

 Předání (transition) – předání zadavateli nebo do další fáze cyklu. 

Každá fáze je ukončena tzv. ‚mezníkem‘ (milestone). Jde o formální vyhodnocení 

dosaženého pokroku, rozhodnutí o dalším postupu. 

                                                 
3
 UML – Unified Modeling Language – grafický jazyk pro návrh a dokumentaci SW 
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RUP využívá čtyř základních elementů modelování: 

 Pracovníci (workers) – tento prvek definuje ‚kdo‘, tedy kdo dělá jakou činnost. 

 Činnosti (activities) – jedná se o jednotku práce, která je přidělená 

konkrétnímu pracovníkovi – má jasně definovaný účel. 

 Meziprodukty (artifacts) – meziproduktem je část informace, produkována  

a použita v rámci procesu, tedy hmatatelné výsledky iterace. 

 Pracovní procesy (workflows) – ‚workflow‘ je sekvence činností, které vedou 

k vytvoření požadovaného výsledku. 

Obrázek 2.4 Rational Unified Process 

 

(Zdroj:IBM, 1998) 

Proces můžeme popsat pomocí dvou dimenzí, respektive dvou os. Horizontální 

znázorňuje čas a dynamické aspekty procesu. Vertikální naopak statické aspekty procesu, jak 

je proces popsán z hlediska činností, pracovníků, pracovních toků a meziproduktů. 

2.3 Agilní metodiky vývoje SW 

Název agilní byl zvolen zcela záměrně, neboť v 90. letech 20. století bylo moderní 

vyvíjet aplikace velmi rychle (anglicky ‚rapid‘). Z této vlny vznikl např. nástroj ‚RAD‘ 

(‚Rapid Apllication Development‘), který ale nebyl tolik úspěšný. Problém byl v tom, že 

nestačí dodat SW pouze rychle, ale důležitá je schopnost reakce na změnu, která může 

vycházet z mnoha zdrojů, např. z trhu, od zákazníka, z technologií, zákonů atd. Pojem ‚agilní‘ 
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tedy neznamená jen rychlý, ale svižný a flexibilní vývoj, který je schopen pokrýt výše 

zmíněnou rychlost a reakci na změnu.(Procházka, Klimeš, 2011) 

2.3.1 Manifest agilního programování 

V roce 2001 se v americkém Utahu sešli lidé, kteří nebyli náhodně vybráni, nýbrž šlo 

o uznávané odborníky z IT, kteří měli mnoho společného, pracovali na malých i velkých 

projektech, které se vedly tradiční metodikou, zažili krach projektů, jejich práce je 

neuspokojovala a snažili se to změnit. 

Tito odborníci překvapili sami sebe, když se shodli na zastřešujících tezích, ze kterých 

pak vznikla formulace Manifestu agilního programování. 

Tyto teze jsou následující (Agilemanifesto, 2001): 

 „Jednotlivci a interakce před procesy a nástroji, 

 Fungující software před vyčerpávající dokumentací, 

 Spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě, 

 Reagování na změny před dodržováním plánu.“ 

Autoři dodávají, že i když jsou body napravo hodnotné, těch nalevo si cení více. 

Z těchto tezí vychází i 12 základních principů agilního vývoje, ve stručnosti 

(Agilemanifesto, 2001): 

 Nejvyšší prioritou je časné a průběžné dodání SW zákazníkovi. 

 Změny v požadavcích jsou žádoucí, neboť agilní procesy toto podporují. 

 Dodání SW v intervalech týdnů, maximálně měsíců. 

 Lidé musí spolupracovat denně na řešení projektu. 

 Projekty jsou budovány kolem motivovaných jedinců, kteří mají prostředí pro 

odvedení dobré práce. 

 Nejefektivnější sdělování informací je osobní konverzace. 

 Měřítko pokroku je fungující SW. 

 Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. 

 Agilitu zvyšuje technická výjimečnost a dobrý design. 

 Klíčová je jednoduchost, tedy maximalizovat množství nevykonané práce. 

 Nejlepší návrhy vznikají ze samo-organizujících se týmů. 

 Vývojový tým se pravidelně zamýšlí nad tím, jak se stát efektivnější. 
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2.3.2 Rozdíl agilní a tradiční metodiky 

Rozdíl lze dobře rozpoznat z obrázku níže. 

Obrázek 2.5 Agilní a Tradiční vývoj 

 

(Zdroj:VŠE, 2012) 

Tradiční přístup vychází z nutnosti naplnit ‚Specifikaci požadavků‘, tedy 

funkcionalitu. Tato množina byla neměnná. Vědělo se, co bude SW vykonávat, ale nedalo se 

odhadnout, jaké budou náklady a kolik to zabere času. 

Agilní přístup tento trojúhelník otočil. Na začátku projektu je přesně stanoven čas  

a náklady, které je potřeba dodržet. Do tohoto omezení se pak musí vejít celý vývojový 

proces. Důležitá je proto komunikace se zákazníkem v průběhu celého projektu (což je jedna 

z tezí agilního přístupu). Zjednodušeně lze říci, že se vývojový tým snaží při daném omezení 

dodat co nejvíce potřebných požadavků zákazníka a to ve formě pravidelných dodávek SW. 

Agilní přístup vyžaduje daleko méně formalit a byrokratické zátěže. Je nejvhodnější 

pro projekty, jejichž zadání je nejasné, případně často se měnící. (Kadlec, 2004) 

2.3.3 Přehled agilních metodik 

Existuje celá řada agilních metodik, ale pro účely této práce budou představeny jen 

čtyři nejznámější a nejpoužívanější v praxi. Jsou jimi extrémní programování, SCRUM 

Development Process, Lean Development a Feature Driven Development. V této kapitole 

budou představeny jen hrubé základy těchto metodik. Vybrané konkrétní praktiky (‚best 

practices‘) těchto metodik budou představeny ve třetí kapitole. 

Extrémní programování (XP) 

Historii má XP velmi krátkou, vznik se datuje do roku 1999, ve kterém Kent Beck 

představil základní principy této metodiky. Jsou jimi jednoduchost. XP se snaží vytvořit 

jednoduchou věc v současnosti a případně zaplatit trochu více v budoucnu za změnu, než 
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vytvořit v současnosti něco složitého, což se v budoucnu nemusí využít. XP se silně zaměřuje 

na fungování komunikace a komunikačních kanálů, neboť zde leží velké riziko. Odvaha, 

která je potřebná v případě, že dojde ke zjištění zásadních chyb, díky nimž je potřeba zahodit 

části kódu. Zpětná vazba informuje o aktuálním stavu vyvíjeného systému. Je zajištěna 

testováním, komunikací se zákazníkem atd. Posledním principem je respekt. Jedná se  

o podprahovou hodnotu, díky níž by se členové týmu měli starat jeden o druhého a měli by si 

pomáhat, jinak bude XP nepoužitelné. (Stober, Hansmann; 2010) 

XP se vyznačuje základními činnostmi, které se provádějí během vývoje prakticky 

neustále (Kadlec, 2003): 

 Testování – jednotlivé moduly se testují průběžně, izolovaně a automaticky. 

 Psaní zdrojového kódu – jedná se o cíl, ale i o metodu XP. 

 Poslouchání – nutnost naslouchat zákazníkům a spolupracovníkům. 

 Navrhování – navrhnout takovou struktury SW, která organizuje logiku 

v systému, je nutností. 

 Krátké iterace – iterace jsou opravdu extrémní, místo měsíců to jsou týdny 

atd. 

XP definuje také jednotlivé role uvnitř týmu (Dudziak, 2000): 

 Zákazník – definuje, co požaduje a v jakém pořadí má tyto požadavky, navíc se 

musí naučit některé praktiky XP, stává se tak nedílnou součástí týmu. 

 Programátor – kromě psaní kódu musí umět pracovat v týmu a být schopen 

požadované komunikace. 

 Kouč – kontroluje a dohlíží na komunikaci, je zodpovědný za proces jako 

celek. 

 Stopař – má nadhled nad systémem, sbírá veškeré informace potřebné pro další 

postup a odhady. 

 Tester – pomáhá především při psaní scénářů zákazníkovi – liší se od testování 

v jiných metodikách. 

 Konzultant – XP nemá žádné specialisty na určité oblasti, ale tuto roli plní 

právě techničtí konzultanti. 

 Velký šéf – osoba, která vede organizaci. 

Jádro celého XP stojí na dvanácti praktikách. Pro úplnost některé z nich 

(Xprogramming, 2013) jsou plánovací hra, malé verze, párové programování, refaktorizace, 
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jednoduchý návrh, testování a další. Pro potřeby této práce budou vybrané z nich představeny 

ve třetí kapitole. 

SCRUM 

Scrum je další agilní metodika vývoje SW, opět je založena na iteracích. Poprvé byla 

představena v roce 1995 Kenem Schwaberem a Mikem Beedlem. Název ‚scrum‘ vychází 

z ragby, kde pojem scrum znamená skrumáž, mlýn mnoha hráčů, kteří se snaží dotlačit míč na 

určitou pozici. (Kadlec, 2004) 

Celá metodika je specifická a je potřeba si vysvětlit základní pojmy. Prvně tři klíčové 

role (Mountain Goat Software, 2012): 

 Product owner – neboli produktový manažer, je zodpovědný za obchodní 

hodnotu projektu. 

 ScrumMaster – zajišťuje, že vývojový tým je funkční a produktivní. 

 Vývojový tým – vývojářská základna 3-6 osob, jeden tým je zodpovědný za 

jednu funkcionalitu SW. 

Další pojmy, respektive konkrétní ‚best practices‘ si vysvětlíme stručně na procesu 

vývoje. Ten začíná produktový manažer, který vytvoří seznam požadavků, tzv. ‚product 

backlog‘, jinými slovy jsou zde zapsány funkce a vlastnosti, které je potřeba implementovat 

do vyvíjeného SW. Poté dochází k tzv. ‚sprint planning‘, kdy si vývojový tým vybere část 

požadavků z produktového backlogu a ty se bude snažit implementovat. Tyto vybrané 

požadavky se nazývají ‚sprint backlog‘. Poté začíná tzv. ‚sprint‘, kdy se provádí návrh  

a implementace vybraných požadavků. Sprint je specifický svou dobou trvání, která je  

1-4 týdny. Každý den sprintu se koná tzv. ‚scrum meeting‘, na kterých se určí další činnosti  

a shrnuje se, co bylo dokončeno. Sprint končí vytvořením demoverze, kde je předvedena 

konkrétní funkcionalita zákazníkovi a poté se provede zpětná retrospektiva daného sprintu. 

Tento cyklus se neustále opakuje, dokud není vyčerpán seznam požadavků v produktovém 

backlogu, nebo dokud není vyčerpán rozpočet, případně dokud se nedosáhne ‚deadline‘ 

celého projektu. (ScrumAlliance, 2012) 
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Obrázek 2.6 Scrum 

 

(Zdroj: ScrumAlliance, 2012) 

Výhodou Scrumu je flexibilita ve vztahu k požadavkům a důsledná analýza rizika. 

Obojí je předmětem diskuzí a analýz na scrum meetincích. Nevýhodou Scrumu může být to, 

že se jedná spíše o určitý rámec, než o specifikaci konkrétních kroků vývoje SW. Více  

o zmíněných praktikách Scrumu ve třetí kapitole této práce. 

Feature Driven Development (FDD) 

FDD metodika byla představena Jeffem De Lucou a Peterem Coadem v devadesátých 

letech minulého století. Pojem ‚feature‘ znamená rys, vlastnost, charakteristika. Celý název 

této metodiky by se tedy dal přeložit jako vývoj řízený vlastnostmi. 

Jelikož je FDD agilní metodika, vyznačuje se typickými rysy, které už byly zmíněny 

několikrát, pro jistotu se jedná o flexibilitu, iterace a efektivitu práce. Vzhledem k tomu, že 

FDD je postavena na zmíněných ‚vlastnostech‘, je na jejich formální definici kladen velký 

důraz. Formát vlastností musí vypadat takto (Shore, Warden; 2008): 

<akce> <předmět> <podrobnosti> 

 Akce – znamená, co má být v rámci této vlastnosti provedeno. 

 Předmět – označuje element, nad nímž příslušná akce probíhá. 

 Podrobnosti – upřesnění vlastností, zadání dalších parametrů. 

Vlastnosti by obecně měli mít krom tohoto formálního zápisu další charakteristiky 

jako měřitelnost, kdy musíme být schopni říci, zdali je implementovaná vlastnost stejná s tou, 

kterou požadoval zákazník. Dále srozumitelnost, tedy vlastnost musí jít popsat a být 
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srozumitelná. Realizovatelnost, tudíž konkrétní vlastnost by měla být realizovatelná v rámci 

jedné iterace. Pokud tomu tak není, tak je na místě rozčlenění na menší celky. (Kadlec, 2004) 

V rámci vývoje FDD je definováno pět procesů. 

Obrázek 2.7 Feature Driven development 

 

(Zdroj: Kadlec, 2004) 

Proces první – Vytvoření celkového modelu (‚Develop an Overall Model‘).  

Doménoví experti ve vývojovém týmu vytvářejí základní objektový model výsledného SW, 

nejčastěji pomocí UML. 

Proces druhý – Podrobný seznam vlastností (‚Build a feature List‘). Za využití 

objektového modelu z prvního procesu, vytvoří vývojový tým seznam požadovaných 

vlastností, rozdělených do kontextových skupin. 

Proces třetí – Plán dalšího vývoje (‚Plan by Feature‘). Určí se, které vlastnosti budou 

implementovány, v jakém pořadí a kdy mají být hotovy. Jednotlivým vlastnostem se přiřadí 

zodpovědní programátoři. 

Proces čtvrtý – Návrh (‚Design by Feature‘). Tato a pátá fáze už probíhají v iteracích. 

V tomto procesu se provádí celá řada kroků jako např. sestavení vývojového týmu, ten se po 

každé vytvořené vlastnosti obměňuje, dále prozkoumání příslušné domény, studium 

dokumentů, vyladění objektového modelu atd.  

Proces pátý – Implementace (‚Build by Feature‘). Tým, určený v minulé fázi, 

naprogramuje určenou funkčnost, provede inspekci kódu, test modulů a nakonec ji zavede do 

hlavní aplikace. (Nebulon Pty. Ltd., 2012) 
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FDD využívá krom zmíněných praktik i další, jako např. individuální vlastnictví tříd, 

inspekce, pravidelné ‚buildy‘ (sestavy), reporting a ‚configuration management‘. (Palmer, 

2012) Více o některých praktikách ve třetí kapitole. 

Lean development 

Překlad anglického ‚lean‘ zdroje uvádějí jako ‚štíhlý‘. Jedná se tedy o agilní metodiku 

štíhlého vývoje SW. Ve skutečnosti se ale nejedná o metodiku v pravém slova smyslu. ‚Lean 

development‘ předepisuje pouze deset základních pravidel, které zefektivní a zrychlí 

vývojový proces, neposkytuje tedy konkrétní kroky a nástroje pro vývoj. 

Počátky má tato metodika překvapivě v japonském automobilovém průmyslu z let 

osmdesátých, minulého století. Výrobci měli problémy s příliš dlouhou dobou výroby aut, 

neefektivitou, s nízkou pružností apod. Přišli proto s výrobním procesem ‚Lean 

manufacturing‘. Velký podíl na tom má Číňan Taichi Ohno. Jádrem návrhu bylo odstranění 

všeho zbytečného. Proto pojmenování ‚štíhlý‘. 

Lean development by se tedy dal definovat jako přístup, který eliminuje všechny 

zdroje plýtvání v průběhu celého vývoje. Má za cíl vyvíjet SW za třetinu času, vystačit si 

s třetinou rozpočtu a snížit množství chyb na třetinu. (Kadlec, 2004) 

Deset základních pravidel, které vycházejí ze zmíněného Lean manufacturing 

(AgileAlliance, 2002): 

 Eliminate waste – eliminovat odpad, tedy zbavení se všeho, co nepřináší 

žádnou hodnotu finálnímu produktu. 

 Minimize inventory – minimalizovat zásoby, ty spotřebovávají zdroje, ztrácí 

se, degradují, tedy náklady převyšují výhody. Ve vývoji SW se za zásoby 

považuje dokumentace, která není součástí finálního produktu. 

 Maximize flow – maximalizovat tok. Ve své podstatě to znamená, že iterativní 

vývoj je efektivnější než tradiční způsob vývoje. 

 Pull from demand – vývoj tažen poptávkou. Schopnost provádět změny, co 

nejpozději, poskytuje strategickou výhodu, protože zákazník není většinou 

schopen říci ani své současné požadavky. 

 Empower workers – pracovníci mají moc rozhodovat. Tento princip říká, že  

i ‚nejnižší‘ pracovníci mají mít pravomoc rozhodovat. 



19 

 

 Meet customer requirements – splňovat požadavky zákazníků. Specifikace 

hlavních vlastností, které zpětnou vazbou zhodnotí zákazník je tou správnou 

cestou. 

 Do it right the first time – zpětná vazba, ta přináší nové požadavky, které při 

implementaci mohou přivléct nové chyby do SW. Proto kladen důraz na 

testování, především psaní testů před psaním kódu a poté refaktorizace 

(zmíněná u extrémního programování). 

 Abolish local optimization – odstranění lokálních optimalizací. Spíše vyvážit 

celý proces vývoje, než provést dílčí optimalizaci. 

 Partner with suppliers – partnerství s dodavateli. Mít spolehlivé dodavatele, 

kteří dodávají kvalitní produkty, jako knihovny a předpřipravené komponenty. 

 Create a culture of continuous improvement – vytvořit kulturu pro neustálé 

zlepšování. Pozitivní motivace lidí a snaha vytvořit firemní kulturu, v níž 

poroste loajalita zaměstnanců. 

Dodržováním těchto principů bude mít firma daleko větší konkurenční výhodu. 

Neposkytují sice téměř žádnou konkrétní praktiku, ale jejich využití v této práci bude jistě 

předmětem zkoumání. 

2.4 Vícekriteriální rozhodování 

Pro výběr nejvhodnějších agilních praktik bude použita metoda vícekriteriálního 

rozhodování, která nám pomůže vybrat jednu konkrétní variantu ze seznamu potencionálně 

realizovatelných variant na základě specifikovaných kritérií. 

Obecný postup vícekriteriálního hodnocení variant obsahuje dle zvolené rozlišovací 

úrovně čtyři až pět relativně samostatných kroků (Korviny, 2006): 

 Vytvoření účelově zvolené soustavy kritérií hodnocení. 

 Stanovení vah těchto kritérií. 

 Dílčí hodnocení variant a jejich syntéza. 

 Určení preferenčního pořadí dílčích variant a následný výběr nejlepší varianty. 

2.4.1 Vytvoření kritérií 

Racionální určení kritérií závisí na důkladném poznání objektu a na systémovém 

chápání jeho struktury. Soubor kritérií musí být úplný, aby důsledně odrážel důležité 

vlastnosti hodnocených variant. Kritéria lze klasifikovat jak po stránce věcné, tak po stránce 
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formální. Věcná stránka znamená zařazení kritérií do hledisek hodnocení jako například 

kritéria technická, ekonomická, časová, kulturní atp. Formální stránka rozlišuje kritéria podle 

typu preference (maximalizační, minimalizační) a podle měření výsledků (kvantitativní, 

kvalitativní). (Korviny, 2006) 

2.4.2 Stanovení vah kritérií 

Tento krok je podstatou vícekriteriálního rozhodování. Jednotlivé kritéria jsou 

ohodnocena expertním týmem, který řeší konkrétní situaci. Nutno podotknout, že stanovení 

vah je tudíž subjektivní a při nesprávném použití, může mít negativní efekt. Váhy kritérií lze 

stanovit před provedením dílčího hodnocení variant, nebo následně po něm, pro případnou 

korekci získaných výsledků. Existuje celá řada metod pro stanovení vah. Nejjednodušší jsou 

přímé metody, při kterých se subjektivně určují nenormované váhy kritérií na základě bodové 

stupnice (bodová metoda, Metfesselova alokace a další). Druhou skupinou jsou nepřímé 

metody, ve kterých se nehodnotí kritéria přímo, ale např. vzájemným určením preferovanosti 

jedné varianty před druhou (Fullerova metoda, Saatyho metoda). (Korviny, 2006) 

Fullerova metoda 

Fullerova metoda funguje na principu srovnání každé dvojice vah. Počet srovnání lze 

vypočíst ze vztahu: 

 Vzorec (2.4.1) 

Srovnání je ideální provádět v tzv. Fullerově trojúhelníku. Počet kritérií = k. 

Trojúhelníkové schéma obsahuje všechny kombinace kritérií a z každé dvojice je vybráno to, 

které je důležitější. Je zde možnost shody, tedy stejná důležitost a pak jsou z dané dvojice 

zakroužkovány obě varianty. Počet zakroužkování i-tého kritéria se značí ni. Následně se 

vypočte váha i-tého kritéria podle vzorce: 

  Vzorec (2.4.2) 

2.4.3 Dílčí hodnocení variant 

Hodnocená varianta splňuje určitým způsobem a v určité míře předem požadované 

cíle. Jak dalece se podařilo zkoumaným variantám splnit tyto cíle je předmětem tohoto kroku, 

respektive soustavy kroků. Existuje několik uznávaných manažerských metod pro hodnocení 
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variant. Jedná se o metodu váženého součtu (WSA), o metodu ideálních bodů (IPA),  

o metodu TOPSIS a o metodu shody a neshody (CDA). (Korviny, 2006) 

Hodnocení variant pomocí metody TOPSIS 

Metoda TOPSIS poskytuje úplné uspořádání množiny všech variant. Vstupními údaji 

jsou kriteriální hodnoty pro jednotlivé varianty a váhy kritérií. Tato metoda ve svém principu 

minimalizuje vzdálenost od ideální varianty. Ideální varianta je taková, pro kterou všechny 

hodnoty kritérií dosahují nejlepších hodnot. 

Výsledná vybraná varianta je tedy nejblíže ideální variantě, která je reprezentovaná 

vektorem (H1, H2,…, Hk) a nejdále od bazální varianty reprezentované vektorem (D1, D2,…., 

Dk). 

Krok 1: Vytvoření kriteriální matice Y = (yij), kde v i-tých řádcích jsou varianty, ze 

kterých se vybírá a v j-tých sloupcích jsou kritéria.  

Krok 2: Konstruuje se normalizovaná kriteriální matice R = (rij), kde pro výpočet je 

navržen vzorec: 

  Vzorec (2.4.3) 

Krok 3: Vypočte se vážená kriteriální matice W tak, že každý j-tý sloupec 

normalizované kriteriální matice R vynásobíme odpovídající váhou vj: 

  

Vzorec (2.4.4) 

Krok 4: Nyní se určí ideální varianta H = (H1, H2,…, Hk) a bazální varianta D = (D1, 

D2,…., Dk) vzhledem k hodnotám ve vážené kriteriální matici, kde: 

  Vzorec (2.4.5) 

Krok 5: V tomto kroku se vypočítá vzdálenost variant od ideální varianty: 
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  Vzorec (2.4.6) 

a vzdálenost od bazální varianty: 

  Vzorec (2.4.7) 

Krok 6: Poslední krok je výpočet relativního ukazatele vzdáleností variant od bazální 

varianty: 

    Vzorec (2.4.8) 

Pro hodnoty ci platí: 

   Rovnice (2.4.9) 

Varianty se seřadí podle klesajících hodnot ukazatele ci, díky čemuž se získalo úplné 

uspořádání všech variant. 

Výběr nejvhodnější varianty 

Nejvhodnější varianta pro řešení vyplyne z předchozích kroků, nicméně vlastní akt 

výběru se považuje za samostatný krok. Může dojít k celkové revizi předchozích kroků  

a k případnému přidání dalšího kritéria nebo posílení váhy kritéria. Na tento krok by mělo být 

nahlíženo jako na krok, který umožňuje případné iterace. (Korviny, 2006) 
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3 Analýza současného stavu 

Než bude možné navrhnout konkrétní optimalizační prostředky, je potřeba provést 

důkladnou analýzu současného stavu ve firmě a tím identifikovat případné oblasti, které 

budou vyžadovat zlepšení. Pro ujasnění pojmů zde budou představeny použité metody 

zkoumání, tak i praktiky agilních metod, ze kterých se příslušným způsobem vyberou ty 

nejvhodnější. 

3.1 Metody zkoumání 

V práci se využívá deduktivní metody. Vychází se z teorie, která je ke zkoumané 

problematice dostupná. Tyto teoretické poznatky ukazují, jak se k danému problému 

přistupuje. Deduktivní metoda využívá kvantitativního výzkumu, což je testování hypotéz, 

které danou problematiku dělí na dílčí části. Na základě empirických zkušeností pak lze 

budovat novou teorii nebo zobecnění nálezů. Kvantitativní výzkum se vyznačuje 

pozitivizmem, snahou o objektivnost a pečlivou přípravou na začátku. (Kaluža, 2010) 

Analýza současného stavu společnosti proběhne s vedoucím vývoje pomocí 

standardizovaného rozhovoru. Struktura rozhovoru je k nalezení v Příloze č. 1. Ucelený 

výstup z rozhovoru zachycuje kapitola 3.3 Analýza a popis současného stavu. 

3.2 Zadavatel 

Zadavatelem problému, respektive oblasti, která podstoupí optimalizaci v rámci této 

práce, je IT firma. Společnost se zabývá vývojem profesionálních internetových aplikací. 

Jejich hlavní oblastí zájmu je internetový obchod  

a prodej ve všech jeho podobách. Především se jedná  

o produkt webové platformy, jehož cílem je přizpůsobit se individuálním požadavkům klientů  

a vytvořit e-shop nebo objednávkový systém tzv. ‚na míru‘. 

Dále se společnost zabývá činnostmi jako: 

 Poradenství, e-marketing, 

 SEO analýza a optimalizace, 

 PPC kampaně, např. Sklik a AdWords, 

 Tvorba bannerů, reklamy a grafiky, 

 Provoz serverů a webhosting. 
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Aplikace webové platformy 

Jedná se o komplexní webovou platformu pro prodej po internetu. Nejde o krabicové 

řešení, ale produkt je připravován na míru dle požadavků klienta. Česká aplikace produktu 

existuje na trhu od roku 2003. Do současnosti si získala na čtyři sta klientů, mezi top zmiňme 

např. Kofola, RWE, Okay, Nestlé. 

Společnost nabízí produkt ve dvou variantách. Express nabízí širokou škálu funkcí za 

dostupnou cenu, vhodné pro střední a velké e-shopy. Enterprise je naopak robustní platforma 

pro velké e-shopy a velkoobchodní portály. Produkt je neustále vyvíjen na základě zpětné 

vazby od klientů, tedy skutečných obchodníků. Optimalizace vývoje je právě předmětem této 

práce, viz dále. 

3.3 Analýza a popis současného stavu 

Vývoj ve firmě jde dvěma neslučitelnými směry, které je potřeba dále v práci 

rozeznávat. Prvním směrem je vývoj webové platformy a druhým je vývoj interních 

aplikací.  

Vývoj webové platformy 

Kapitola není publikovaná z důvodu utajení. 

Vývoj interních aplikací 

Kapitola není publikovaná z důvodu utajení. 

3.3.1 Současná SW řešení 

Mantis bug tracker 

Jedná se o populární, volně stažitelný ‚bugtracking‘ systém, fungující ve webovém 

prohlížeči. Je napsán v PHP skriptovacím jazyce a pracuje s MySQL, MS SQL a PostgreSQL 

databázemi. Mantis pracuje na různých operačních systémech od Windows, přes Linux, až po 

Mac OS. Nově je také podporován na mobilních zařízeních a to konkrétně se systémy iOS, 

Android a Windows Phone. Tento volně stažitelný systém je zastřešen licencí GNU General 

Public License (GPU GPL). Jedná se o nejrozšířenější volnou softwarovou licenci, která 

zaručuje koncovým uživatelům volnost, co do používání, sdílení a modifikování. 
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Jednotlivé issues
4
 jsou v Mantisu přehledně seřazeny. Každý požadavek má 

charakteristiky jako priorita, ID, aktuální stav, kategorie, závažnost, poslední update, 

zadavatel, shrnutí a další (méně významné). (Mantis, 2013) 

Google disk 

Jedná se ve své podstatě o volný webový nástroj, který nabízí základní ‚office‘ 

prostředky. Navíc nabízí ‚cloudové‘
5
 úložiště, sdílený a mobilní přístup k souborům. Jediná 

podmínka pro tyto možnosti je mít emailový účet u společnosti Google. 

3.3.2 Problémy a nedostatky firmy 

Určování priorit – v současné situaci priority jednotlivých issues určuje vedoucí 

vývoje. Jak bylo uvedeno výše, jedná se pouze o jednu osobu, což je pro další rozvoj a úspěch 

firmy neudržitelný způsob. Pouze on rozhoduje, které funkčnosti budou implementovány  

a v jaké verzi webové platformy. Řešením tohoto problému by tedy mělo být nalezení 

takového řešení, které by vyřešilo otázku:  „Jak a kým efektivně určovat priority požadavků?“ 

Specifikace požadavků – tato činnost náleží opět vedoucímu vývoje, on specifikuje, 

jak požadavek implementovat, co by se mělo udělat, jak by to mělo vypadat, jestli vytvořená 

funkčnost vyjde ve stable release nebo ne. Vyvstává tedy podobná otázka jako u minulého 

problému: „Kdo bude specifikovat požadavky a rozhodovat o nich?“ 

Řízení vývoje – Mantis jako takový slouží v současné době jako prostředek, pro řízení 

vývoje. Spolu s tím přichází problém, že po určité době budou stovky a tisíce vyřešených 

issues, v rámci nichž je potřeba se orientovat pro případné opětovné využití konkrétního 

řešení. Problémem je ale ono prohledávání, jelikož zde neexistuje žádný standardizovaný 

postup pojmenování. Mantis samotný ovšem poskytuje pouze základnu pro sledování  

a opravování chyb, respektive požadavků. Firmě v tomto směru chybí ucelený nástroj, který 

by poskytoval i další řídící komponenty. „Je Mantis vhodný prostředek pro řízení vývoje 

obecně?“ 

Prezentace změn – vedoucí vývoje buď posílá emaily pracovníkům, případně se koná 

školení. „Neexistuje ale efektivnější řešení?“ 

Operativní cíle – jedná se např. o zvýšení produktivity, zlepšení kvality, zvýšení 

inovací atp. Pro účely této práce byl zvolen operativní cíl zvýšení produktivity ve zkoumané 

                                                 
4
 Issue - v překladu záležitost, problém – jedná se o formální anglické označení ve všech SW nástrojích 

5
 Cloud – v tomto kontextu se jedná o data sdílená na internetu s ostatními pracovníky 
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společnosti, konkrétně ve smyslu zvýšení rychlosti zpracování požadavku, jelikož toto je 

oblast, která je otevřená případné optimalizaci. 

Toto jsou nejpalčivější problémy firmy, které je potřeba odstranit. Na první pohled je 

patrné, že je přetěžován vedoucí vývoje a doslova na něm ‚stojí‘ úspěch či neúspěch firmy, 

jedná se tedy o klíčovou pozici. Dále je patrné, že proces vývoje webové platformy je značně 

neefektivní. Firma využívá agilních metodik současného vývoje SW pouze v náznacích. 

Cílem této práce je proto optimalizovat proces vývoje ve společnosti, a to především 

nalezením vhodných agilních praktik a principů. Cílem optimalizace je odstranit alespoň 

některé z problémů, kterým firma čelí. 

Nejvhodnějším vyústěním dané situace by bylo nalézt jednotlivá řešení pro dílčí 

problémy. Firma do budoucna plánuje zavedení Scrumu. Nicméně v současnosti se se 

zavedením kompletní metodiky nepočítá, spíše jen vytipovat ty nejpoužívanější praktiky 

z různých agilních metodik, které byly okrajově zmíněny v teoretické části. Dalším úkolem 

bude nalézt vhodný SW prostředek pro řízení vývoje. 

3.4 Analýza dílčích problémů 

Dílčí problémy firmy byly identifikovány a nyní je zapotřebí představit jejich možná 

řešení, ze kterých bude příslušnými způsoby vybíráno to optimální. Samotný výběr, tak i 

konkrétní aplikace budou představeny v praktické, čtvrté kapitole této práce. Některé praktiky 

už byly zmíněny v teoretické části, nicméně zde budou představeny obšírněji, aby mohlo dojít 

ke správnému, tedy nechybnému, výběru. 

3.4.1 Řízení vývoje 

Už dříve bylo zmíněno, že firma využívá na řízení vývoje SW Mantis Bug Tracker. 

Cílem této podkapitoly je nastínit jiné prostředky, které by poskytovaly větší funkčnost  

a komplexnost. Mantis je pouze program na sledování chyb, respektive issues z nich 

vytvořený. Nutno říci, že veškeré nástroje pro řízení vývoje jsou založeny na stejném 

principu. Mantis jako takový ale nenabízí nic navíc. Existuje celá řada nástrojů, ať už 

komerčních nebo pod licencí GPU GPL, které obsahují celou řadu dalších funkčností. 

Firma pochopitelně využívá řešení zadarmo, jelikož jejich systém práce je nastaven 

tak, že do Mantisu má přístup jen několik členů týmu. Toto je určitě sekundární problém, 

jehož řešení bude navrženo v praktické části této práce. V tomto bodě budou představeny 

vybraní zástupci programů na řízení vývoje: 
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 Jira, 

 Redmine, 

 Mantis bugtracker. 

 Prvním z nich je komerční JIRA od společnosti Atlassian, druhým je Redmine, jedná 

se o zmíněný open source SW pod licencí GPU GPL, autorem je vývojář Jean-Philippe Lang. 

Jako poslední řešení bude ponechán dosavadní SW Mantis. V případě, že se firma 

nerozhodne pro žádné z nových řešení, bude potřeba optimalizovat dosavadní způsob práce. 

 

JIRA 

JIRU vyvíjí společnost Atlassian, která čítá na čtyři sta pracovníků. První verze byla 

vydána v roce 2002 a do dnešního dne ji používá na dvacet tři tisíc firem po celém světě 

(např. Coca Cola, BMW, CISCO, Nasa, Skype, Facebook). Jedná se o komerční nástroj, tedy 

placený. Firma nabízí dva druhy poskytování JIRY: 

 ‚OnDemand‘, 

 ‚Download‘. 

OnDemand, znamená, že instance JIRY pro firmu je provozována na cloudu samotnou 

společností Atlassian a firma, která si zakoupí toto řešení, platí měsíční poplatek za počet 

uživatelů. Druhým způsobem, jak zakoupit JIRU je tzv. Download. Zde si musí kupující firma 

provozovat JIRU na svých serverech, ale je nezávislá na poskytovateli. Platí se jednorázový 

poplatek opět závislý na počtu uživatelů. Pro IT firmu je nejvhodnějším řešením zakoupit 

OnDemand verzi, přičemž do deseti uživatelů platí firma jen deset dolarů měsíčně. (Atlassian, 

2013) 

JIRA nabízí velkou škálu funkčností, některé jsou součástí základního balíku služeb, 

za jiné si ovšem musí zákazník připlatit (např. GreenHopper pro podporu agilního vývoje). Ve 

svém základu nabízí JIRA tyto vlastnosti ve stručnosti (Atlassian, 2013): 

 Přizpůsobení procesu vývoje – každý tým je jiný, stejně tak způsob práce, je 

zde tudíž možnost přizpůsobit tok práce na míru. 

 Plánování práce – rychlé určení práce, která je potřebná pro dokončení úkolu. 

 Jednoduchý interface – intuitivní grafické rozhraní pro rychlejší práci. 
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 Šíření informací – JIRA v sobě zahrnuje způsoby komunikace jako emaily, 

chat, nebo RSS.
6
 Tím by se částečně pokrylo řešení prezentace změn 

z předchozí kapitoly. 

 Bug-issue sledování – pokrývá celý cyklus od zavedení issue po jeho vyřešení 

a to jednoduchým způsobem. 

 Kontrola projektu – nabízí nástroje jako reporty, dashboardy, Wiki sekci  

a další už placené pluginy. 

 JIRA nabízí mnohem více, ale toto je dostačující pro tuto práci a její řešení. Ukázka 

interface a jednoho issue: 

 

 

Zdroj: (Atlassian, 2013) 

 

 

  

                                                 
6
 RSS – technologie, která umožňuje odběr novinek z webových zdrojů 

Obrázek 3.1 JIRA interface 
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Redmine 

Redmine je open source SW pro řízení projektů. Je tedy volně šířený a tudíž zdarma. 

Tato vlastnost je do určité míry výhodou. Open source SW je obecně použitelný u menších 

firem, u menších projektů, jelikož nenabízí takovou funkčnost jako komerční nástroje, ale pro 

tyto účely postačuje. Redmine obsahuje řadu integrovaných nástrojů pro podporu více 

projektů (Redmine, 2013):  

 Flexibilní systém pro správu jednotlivých issues. 

 Flexibilní systém řízení přístupů založený na rolích. 

 Ganttův diagram a kalendář. 

 Správa dokumentů a souborů. 

 Notifikace pomocí emailů. 

 Fórum a wiki pro každý projekt. 

 Podpora více databází a několika pluginů. 

Po vyzkoušení dostupného dema byly vedoucím vývoje v IT firmě definovány některé 

slabiny. Redmine je málo nastavitelný, issues nejde tagovat
7
 a nejde s nimi provádět 

hromadné operace. Celkově se jedná o podobné řešení jako Mantis, ale Redmine nabízí o 

trochu více. Obrázek z prostředí: 

Zdroj:( Redmine, 2013) 

 

                                                 
7
 Tag – jednoslovný nebo víceslovný popis, který vystihuje část obsahu 

Obrázek 3.2 Redmine interface 
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Mantis Bug Tracker 

Mantis už byl stručně představen v rámci této kapitoly při popisu současných SW 

prostředků IT firmy. Proto jen pro úplnost nutno dodat, že Mantis obsahuje jen to nejnutnější 

pro správu issues. Za zmínku stojí vlastnost ‚roadmap‘, tedy určitý krátkodobý plán práce a 

wiki sekce. Z obrázku níže je patrný i jednoduchý interface. 

 

3.4.2 Specifikace požadavků 

Dle informací zmíněných v analýze současného stavu lze konstatovat, že současný 

způsob práce s požadavky se snaží přiblížit metodice Scrum a jejímu fungování v tomto 

ohledu. Po odborných diskuzích s vedoucím vývoje IT firmy bylo učiněno společné 

rozhodnutí o pokračování v tomto směru, respektive v dalším přiblížení k metodice Scrum. 

K tomu je ale potřeba si blíže vysvětlit pojmy, které už byly okrajově zmíněny v druhé, 

teoretické kapitole a které se budou vyskytovat i v praktickém řešení v další kapitole. 

 

 

 

Obrázek 3.3 Mantis interface 

Zdroj:(Mantis, 2013) 
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ScrumMaster 

ScrumMaster je zodpovědný za to, že tým dodržuje zásady a praktiky Scrumu. Je 

často považován za kouče, který jim pomáhá odvést nejlepší možnou práci. Zajišťuje 

odstranění překážek v procesu vývoje, účastní se meetingů a spolupracuje s product owner-em 

na tom, aby byl product backlog připraven na další sprint. Pozici ScrumMastera obvykle 

zaujímá člověk se zkušeností s projektovým řízením nebo vedoucí technického týmu. 

Product Owner 

Neboli produktový manažer. Jedná se o druhou významnou osobu zúčastněnou ve 

Scrum metodice. Ve své podstatě je klíčovou osobou s vizí, jakým směrem se produkt bude 

ubírat. Běžně je na tuto pozici obsazován člověk se zkušenostmi z marketingu, produkt 

managementu, či kdokoliv, kdo rozumí dobře zákazníkům a trhu. Spolu se ScrumMasterem se 

také účastní meetingů. Jeho hlavní zodpovědností je stanovování priorit jednotlivým user 

story, které obdrží. Poté požadavky zařazuje do tzv. ‚product backlog‘. Během tzv. ‚sprint 

planning meeting‘, product owner spolu s vývojovým týmem vybírá, které user story vybere z 

‚product backlog‘ a zařadí je do dalšího sprintu, jelikož vývojáři sami nejlépe vědí, co jsou 

schopni zpracovat a jak rychle. (Mountain Goat Software, 2012) 

User story 

Typický způsob prvotní definice požadavku je tzv. user story, jedná se o krátký  

a jednoduchý popis požadované funkcionality, která by měla být viděna ze strany zákazníka. 

User story neříká nic o konkrétním způsobu implementace požadavku. (Mountain Goat 

Software, 2012) 

Product backlog 

Jedná se o seznam požadavků, kdy každý je stručně popsán na základě user stories a je 

jim přidělena priorita product owner-em. Tento seznam pochopitelně roste postupem času, 

kdy se tým více učí o svém produktu a o zákaznících. Typicky backlog obsahuje tyto položky 

(Mountain Goat Software, 2012): 

 Požadavky na nové funkčnosti. 

 Bugy. 

 Technické práce – např. požadavek na upgrade operačního systému na všech 

počítačích. 
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 Získávání znalostí – např. požadavek na prozkoumání několika JavaScript 

knihoven a výběru. 

Sprint backlog 

Zde jsou zařazeny požadavky z product backlogu, které tým zvolil na schůzce 

plánování sprintu, zmíněno výše. Jinými slovy se jedná o seznam práce, která je třeba vykonat 

v dalším sprintu. Tento seznam práce by měl zůstat zachován po celou dobu sprintu, tedy 

žádné změny ve smyslu přidávání, či ubírání požadavků. Seznam práce je vhodné přehledně 

zaznamenávat do tabulky a tím sledovat průběh sprintu. (Mountain Goat Software, 2012) 

Veškeré poznatky z této třetí kapitoly budou zpracovány tak, aby v následující, 

praktické části, bylo dosaženo požadované optimalizace vývoje v IT firmě. 

3.4.3 Operativní cíl zvýšení produktivity 

Obecně je důležité propojit cíle podnikání s cíli IT, jelikož se ale v případě této práce 

jedná čistě o IT firmu, pak lze konstatovat, že toto propojení je ve své podstatě splněno. 

Naplnění operativních cílů zajistí splnění cílů podniku. Park (1996) uvádí, že operativní cíle 

jsou tyto: 

 zvýšená produktivita, 

 zlepšená kvalita, 

 zvýšená inovace, 

 rychlost dodávky. 

Každý z těchto cílů lze naplnit jinak a v kontextu různých organizací. Již zmíněno 

výše, pro tuto práci byl zvolen operativní cíl zvýšení produktivity. Aby bylo možné zjistit 

současnou úroveň produktivity a porovnat ji s úrovní budoucí, tedy po optimalizaci, je potřeba 

si nadefinovat tzv. metriky, konkrétně se jedná o průměrný čas zpracování požadavku ve 

firmě. Záměrně byla zvolena tato metrika z důvodu dosavadní nespokojenosti s touto 

rychlostí. 

Dosáhnout tohoto cíle lze využitím několika agilních praktik, poté se na základě 

porovnání průměrného času zpracování požadavku zjistí, zdali bylo operativního cíle skutečně 

dosaženo. Některé relevantní praktiky budou zde více představeny a poté proběhne 

vícekriteriální rozhodování, na jehož základě se vybere jedna, či více praktik, které budou 

postupně do firmy zavedeny. 
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Praktika: Iterativní přístup 

Iterativní přístup se ve své podstatě týká organizace vývojového týmu, jeho řízení  

a fungování. Dle Spence, Bittnera (2005) je iterativní vývoj definován jako: 

 styl vývoje, který zahrnuje iterativní aplikaci určité sady aktivit k vyhodnocení 

konkrétních tvrzení, k vyřešení rizik, k dosáhnutí cíle vývoje a v poslední řadě 

je určen k postupnému produkování řešení. 

 styl vývoje, typický pro opakované vývojové činnosti. 

Iterace je časový interval o délce trvání od jednoho týdne do jednoho měsíce. Záleží 

na konkrétním vývojovém týmu, na jejich zkušenostech a technologiích. Podle toho se volí 

délka iterace. 

Konkrétní průběh iterace je v literatuře víceméně shodný, liší se pouze detaily. Tak 

například podle Procházky, Klimeše (2011) se iterace skládá z těchto aktivit: 

 plánování iterace, 

 analýza a návrh architektury pro danou iteraci, 

 vývoj, sestavení, testování nových požadavků/chyb/oprav, 

 vytvoření stabilní otestované verze, 

 demonstrace zákazníkovi, hodnocení iterace, retrospektiva. 

Důležitým krokem je plánování iterace, kdy se stanoví, které požadavky a chyby 

budou zpracovány. Záleží na jejich prioritě a dopadu na současný stav. Není totiž vhodné 

iteraci v jejím průběhu měnit co do množství požadavků, tak do délky trvání. 

Praktika: Neustálá integrace 

Neustálá integrace je praktika, při které členové týmu integrují jejich práci v krátkých 

časových intervalech, každý člen minimálně jednou denně, což vede k násobné integraci 

kódu. Integrací se myslí včlenění nové komponenty do již spustitelné verze IT produktu, či 

služby. Každá integrace je ověřena automatickým sestavením verze, které zahrnuje  

i testování, čímž se případné chyby odhalí velice rychle a vývojář tak získá zpětnou vazbu  

o kvalitě své práce. 

Důležitý prvek neustálé integrace je úložiště (‚repozitory‘) pro všechny členy týmu, 

které obsahuje především aktuální kód a spustitelné soubory. Druhý důležitý prvek je již 

zmíněný automatický proces sestavování verze a jejího testování. Podstatné je, že sestavování 

probíhá bez zásahu člověka. Celý proces funguje tak, že sestavení monitoruje změny 
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v úložišti, tedy pokud člen týmu zde uloží nový kód. Následně si sestavení aktualizuje zdroje, 

dojde k samotnému sestavení, k zaslání výsledků sestavy a k nasazení aplikace. (Fowler, 

2006) 

Neustálá integrace je pro potřeby firmy, zkoumané v této práci, za těchto podmínek 

zbytečná, jelikož systém (webová platforma) je již úspěšně provozován. Síla a význam této 

integrace bude především při kontrole změn a implementaci nových požadavků, čímž lze 

zjistit, zdali nová funkčnost neovlivnila chod existující služby. 

Praktika: Retrospektiva 

Retrospektiva znamená pohled zpět. V tradičních projektech byla jistá forma pohledu 

zpět prováděna na konci. V agilním vývoji je retrospektiva ale mocnější nástroj, který je 

aplikován na konci každé iterace, případně sprintu.  

Ve své podstatě jde o schůzku týmu, kde se prodiskutují následující otázky (Kwiecien, 

2010): 

 „Co jsme udělali dobře?“ 

 „Co jsme udělali špatně?“ 

 „Co může být vylepšeno?“ 

První dvě otázky se zabývají tím, co bylo uděláno v rámci minulé iterace, jestli byla 

práce správně pochopena, jaké nastaly potíže atd. Důležité je nikoho nevinit, ale dívat se na 

příčinu problému. Nejpodstatnější je pak vyřešení otázky, co se může zlepšit. Na základě 

definovaných problému se tým musí shodnout na řešení, ovšem nemělo by jít přímo už  

o plánování další iterace. 

Cílem retrospektivy je vytvořit prostředí s mechanismem kontroly a přizpůsobení. 

Výhodou je možnost implementace akcí a okamžitá zpětná vazba. 

Praktika: Párová práce 

Párová práce neboli párové programování je praktika, která vychází z extrémního 

programování (XP). Při tomto stylu práce je veškerý kód psán dvěma vývojáři u jednoho 

počítače. Jeden je v roli zapisovatele kódu a druhý je navigátor, zodpovědný za strategii  

a přezkoumání problému na kterém spolu pracují. Tyto role se mění, jak si předávají 

klávesnici. 

Párové programování je ale také často terčem námitek, jak ze stran manažerů, kteří 

tvrdí, že dva vývojáři, pracující spolu, se nemohou vyrovnat dvěma vývojářům pracujícím 
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paralelně, tak ze stran samotných pracovníků, protože tvrdí, že mají dost zkušeností a že 

nepotřebují nikoho do páru. Tato tvrzení ovšem vyvrací řada experimentů, během kterých se 

zjistilo několik zajímavých poznatků, např. testovací dvojice doručily řešení úkolu až o 40 % 

rychleji s tím, že řešení bylo i kvalitnější. Takových poznatků je celá řada. Ovšem manažeři 

vidí zdvojenou kapacitu na jednom úkolu, tudíž zdvojené náklady. (Dick, Zarnett, 2010) 

Tento styl práce má i přes zmíněné námitky tyto přínosy (Burgess, 2009): 

 Pracovníci mají lepší porozumění kódu. 

 Noví členové týmu se rychleji dostávají do tempa. 

 Menší závislost na jednotlivcích. 

 Velká redukce chyb v kódu. 

 Větší kvalita kódu. 

 Kolektivní vlastnictví kódu. 

3.4.4 Prezentace změn 

V IT firmě v současnosti není realizována žádná praktika na podporu komunikace. 

Případné schůzky jsou pořádány náhodně, podle potřeby, což je běžná praxe. Agilní metodiky 

ovšem přikládají větší váhu na komunikaci v týmu, především na pravidelnou. Tak například 

XP pořádá tzv. ‚standup meetingy‘ a SCRUM ‚daily scrum meetingy‘. Ostatní metodiky své 

schůzky nijak zvlášť nedefinují, ale tým v jejich rámci pravidelně komunikuje. 

V této části budou představeny tyto dvě praktiky s tím, že v praktické části bude 

navrženo řešení, které bude vytvořeno na míru společnosti. Podstatné je zapojit do denní 

komunikace co nejvíce lidí, jelikož sídlí všichni v jedné budově, s minimálním zásahem do 

pracovního dne zaměstnanců. 

Nicméně definice agilních meetingů obsahují jen obecně platné fráze. Konkrétní 

řešení v dané společnosti už musí být vymyšleno na míru. 

Standup meeting 

Členové týmu se každý den setkají ve stanovenou dobu na několik minut. Všichni 

stručně popíší, na čem kdo pracuje, jak pokračuje, sdělí zajímavosti a problémy. Jedná se  

o rychlou cestu pro zajímavé objevy. Nicméně tento čas by neměl sloužit pro řešení 

problémů. (Dudziak, 2000) 
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Scrum meeting 

Jedná se o stejný princip jako u standup meetingů. Každý den sprintu se všichni 

členové týmu povinně sejdou na jednom místě (scrum master a product owner také). Schůzka 

trvá maximálně 15 minut. Členové z jiných týmu se mohou účastnit jen jako posluchači. 

Problémy se zde také neřeší, pouze se na ně poukazuje. Ideálním scénářem scrum meetingu 

je, že každý člen týmu zodpoví na 3 otázky a pak následuje další člen. Otázkami jsou 

(Mountain Goat Software, 2012): 

 „Na čem jsi pracoval včera?“ 

 „Na čem budeš pracovat dnes?“ 

 „Co ti brání v práci?“ 

Jak vidno, obě praktiky si zakládají na efektivní a rychlé komunikaci, která má sílu ve 

své pravidelnosti. Ovšem problém, který by v IT firmě měly vyřešit je prezentace změn. Nic 

ale nebrání tomu tyto schůzky navrhnout jako tento prostředek. 

3.4.5 Určování priorit požadavků 

Priorita požadavků je často velmi diskutovaný pojem. Priorita určuje, s jakou 

naléhavostí je nutné vyřešit daný problém. Obecně dochází k identifikaci různých typů issues, 

jako např. chyba, neboli bug, případně se jedná o novou funkčnost. Otázkou poté zůstává, kdo 

určí prioritu konkrétního issue a jaké hodnoty by měla nabývat. Dle různých zdrojů je patrné, 

že v agilní metodice Scrum určuje požadavky product owner. Priority mohou nabývat 

několika hodnot, záleží na konkrétním nástroji, který je pro onu činnost používán, neboť se 

tyto hodnoty mohou nazývat různě, nicméně smysl mají stejný, tak např. dle Software Testing 

Genius (2011) jsou to úrovně: 

 Velmi naléhavá (kritická) – tento požadavek nebo bug musí být zpracován, 

respektive opraven co nejdříve, nejlépe okamžitě. Např. pokud SW odmítá 

pracovat, případně pokud dochází k jinému dopadu na zákazníka. 

 Naléhavá (vysoká) - tento požadavek nebo bug musí být zpracován, respektive 

opraven co nejdříve v rámci běžné vývojové aktivity v týmu. Např.  

u problému, které ovlivňují zákazníka, ale není si jich vědom. 

 Rutinní (střední) – mělo by dojít ke zpracování nebo opravě až po vyřešení 

vyšších priorit, např. až v příštím vydání SW. Např. pokud dojde k chybě, která 

je z krátkodobého hlediska tolerovatelná a zákazník si toho není vědom a nijak 

ho to neovlivňuje. 
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 Málo naléhavá (nízká) – tyto issues jsou vyřešeny až ve větších vydáních SW, 

případně kdykoliv to bude příhodné (nebo nemusí být vyřešeny vůbec). Zde se 

většinou jedná o různé kosmetické vady a překlepy.  

Pochopitelně závisí na konkrétní organizaci a na konkrétním issue. Mohou nastat 

situace, kdy i požadavek s nízkou prioritou bude potřeba vyřešit, co nejdříve, pokud se jedná 

o překlep v názvu firmy v daném SW. 

Další podstatný faktor je doba trvání opravy. Pokud by oprava požadavku s vysokou 

prioritou měla trvat měsíc a zabrat veškerý pracovní čas vývojáře, je opět na zvážení týmu, 

jestli problém vyřešit nyní nebo v příhodnější dobu, kdy tolik nepoškodí zákazníky. 

Návrh řešení této problematiky bude v praktické kapitole této práce. Ve větší míře 

sehraje roli vybraný nástroj pro řízení vývoje, zmíněný v minulé podkapitole a také návrh 

řešení další podkapitoly. 
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4 Návrh řešení optimalizace 

Jelikož každá implementace nové, dříve neznámé praktiky, či programu je změnou  

a každá změna jako taková je pro člověka nepříjemná, je příhodné při implementaci 

navrhovaných změn postupovat v jednotlivých krocích a přizpůsobovat se tak menším 

změnám postupně. Samotné učení se nových postupů přinese z krátkodobého hlediska mírný 

pokles produktivity, ale z hlediska dlouhodobého by mělo dojít k následnému nárůstu, čímž se 

dá zpětně ověřit navrhnutá optimalizace. Dle dřívějších zmínek, je návrh řešení rozdělen na 

pět dílčích okruhů, nicméně dílčí návrhy řešení se mohou více či méně prolínat. 

4.1 Řízení vývoje 

V návaznosti na představení SW programů pro řízení vývoje v kapitole 3.1 bude nyní 

proveden výběr takového nástroje, který vedoucí vývoje z IT firmy považuje za momentálně 

nejvhodnější. 

4.1.1 Výběr SW řešení 

První dojmy si lze vyvodit už po zhlédnutí obrázků nabízených nástrojů. Je především 

patrný rozdíl mezi komerčním a open source nástrojem. Bylo pouze na zvážení vedoucího 

vývoje v IT společnosti, pro které řešení se rozhodne, jelikož musí zhodnotit případné 

finanční investice a očekávaný přínos. Bohužel záměr zavedení nového prostředku pro řízení 

vývoje byl vedoucím vývoje nakonec zamítnut. Shrnuto z jeho argumentů je to především 

kvůli těmto důvodům: 

 Omezený čas pro řádný výběr prostředku, 

 Nízký počet osob, které by měly přístup do nástroje, 

 Finanční investice. 

Omezený čas byl především problém z důvodu vyššího pracovního vytížení vedoucího 

vývoje, i přesto ale uvedl, že do budoucna budou nuceni zavést Jiru. Momentálně to ale není 

v plánu. Nízký počet osob, které by měly přístup do případně zavedené Jiry je argument, který 

plyne z nedostatečného pochopení agilního vývoje. Je patrná vysoká centralizace 

rozhodovacích pravomocí právě na vedoucího vývoje, což bylo naznačeno v analýze 

současného stavu. I když se jedná o jeden vývojový tým, vedoucí stále chápe jeho dílčí týmy 

(testeři, kodéři, programátor atp.) jako samostatné jednotky, do kterých nemůže zasahovat, 

přičemž je problém s decentralizací pravomocí. Lean development, který byl zmíněn 
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v teoretické části této práce, přišel mimo jiné právě s myšlenkou ‚empower workers‘, což 

znamená, že pracovníci mají moc rozhodovat. Jedná se tedy o zmíněnou decentralizaci 

rozhodovacích pravomocí na ostatní členy vývojového týmu. Finanční investici do komerční 

Jiry vedoucí vývoje prozatím tedy odmítl. 

4.1.2 Návrh využití SW 

Původně bylo zamýšleno, že firma přijme nový nástroj pro řízení vývoje a zde by pak 

bylo interpretováno jeho reálné použití ve firmě. Spíše se zde projevilo prostředí byznysu,  

a tudíž zde budou pouze některá doporučení pro lepší organizaci práce, ať se firma do 

budoucna rozhodne použít Jiru, nebo ne. 

Jak bylo už zmíněno, největším nedostatkem je centralizace rozhodovacích 

pravomocí. Do budoucna by firma měla umožnit přístup do nástroje pro řízení vývoje všem 

členům vývojového týmu. Požadavky na nové funkcionality by tak členové týmu nemuseli 

zasílat vedoucímu vývoje, ale sami by vytvořili konkrétní issue. Vedoucí vývoje by případně 

mohl pouze zkontrolovat relevantnost issue a předat jej na programátora. V další fázi by bylo 

záhodno tento krok přeskočit a zadavatel by poté přiřazoval issue sám programátorovi. Nutné 

ovšem je, aby se členové týmu postupně naučili správné a korektní definici požadavků  

a vedoucí vývoje by se pak mohl věnovat jiné práci. Z návrhu je patrné, že pro úspěšnou 

decentralizaci rozhodovacích pravomocí je potřeba, aby ostatní členové vývojového týmu 

vylepšili své analytické schopnosti. Příhodné by bylo školení, jak správně a účelně definovat 

požadavky. 

Jelikož firma stále zůstává u prostředku Mantis, který nenabízí žádné podpůrné 

prostředky pro agilní vývoj, bude v návrhu řešení dalších dílčích problémů představeno 

několik agilních pomocných prostředků, které mohou doplnit organizaci požadavků. 

4.2 Specifikace požadavků 

Zmíněný program Mantis (v minulé kapitole) nenabízí žádný agilní prostředky pro 

organizaci vývoje. V návaznosti na představení agilních praktik metodiky Scrum, budou nyní 

představeny konkrétní nástroje, které pomohou vývojovému týmu v procesu vývoje, 

především tedy v organizaci požadavků. 

Aby se firma dále přiblížila agilní metodice Scrum, je potřeba nejprve navrhnout, které 

konkrétní osoby budou zastávat role, které Scrum stanovuje. Zde se nabízí dvojí řešení: 

1. Role Scrum Master a Product Owner bude zastávat vedoucí vývoje, 
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2. Do role Scrum Master firma najme nového zaměstnance, Product Owner bude 

zastávat vedoucí vývoje. 

První řešení je nejméně žádoucí, protože i nadále přetěžuje vedoucího vývoje, 

nicméně pro začátek s touto situací vedoucí vývoje souhlasil, protože se do budoucna počítá 

s novým zaměstnancem, který by funkci Scrum Mastera reálně zastával. Spíše se tedy jedná  

o dva postupné kroky, kterými si firma v plánované implementaci projde. První fázi je tedy 

třeba brát jako dočasné zlo. V dalším výkladu už bude tedy používáno Scrum pojmosloví  

a bude popisována situace z pohledu druhé fáze. Pro úplnost chybí zmínit třetí roli, která 

vystupuje ve Scrum metodice a to je samotný vývojový tým, který bude ve firmě zastupovat 

současný tým. V tomhle ohledu se tedy nic nemění. Pozici Product Ownera zastupuje vedoucí 

vývoje především z důvodu, že musí stanovovat priority požadavkům a jelikož toto byla náplň 

jeho práce doteď, je pro tuto pozici více než vhodný. 

Role jsou rozděleny a nyní je potřeba představit řešení v praxi firmy. Scrum praktiky 

se ve své podstatě dají realizovat bez SW prostředků. Ovšem nasnadě je otázka, zdali je toto 

řešení v dnešní době vhodné. Jelikož se firma rozhodla zatím nepoužívat jiný nástroj pro 

řízení vývoje, který by mohl poskytovat doplňky pro podporu Scrumu, je vhodné použít jeden 

z dvou nejpoužívanějších nástrojů: 

1. Fyzicky přítomná tabule v místnosti, kde pracuje vývojový tým – tzv. ‚Scrum 

board‘. 

2. Využít některý z volně šiřitelných SW prostředků pro imitaci Scrum tabule – 

např. šablony v Google disku. 

Pro představu, jaká je struktura prvků na tabuli, případně v SW šabloně viz obrázek 

4.1 Scrum Board. V řádcích jsou jednotlivé user story, tedy požadavky na konkrétní 

funkčnost, vyřešení bugu a jiné. Souhrn všech požadavků tvoří určitý zásobník práce, tedy 

backlog. Za backlog je zodpovědný product owner, ten přijímá user story od členů týmu  

a určuje jim prioritu. User story musí být napsané z pohledu zákazníka, konečnou definici cíle 

user story provádí product owner, což ve své podstatě odpovídá současné situaci ve firmě. 

Scrum dále zavádí schůzky, kde se plánují následné iterace a které user story z backlogu se 

v rámci dané iterace provedou. Příhodné by bylo zavést zpočátku iterace kratší, v horizontu 

jednoho týdne a poté dle situace zkusit prodloužit maximálně na dva týdny, jelikož je IT firma 

v jiné pozici, kdy nevyvíjejí nový SW, ale udržuje stávající SW. 
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Obrázek 4.1 Scrum Board 

 

(Zdroj: Liza Wood, 2012) 

Firmě se mění požadavky velmi rychle a proto je efektivnější kratší iterace. 

Následující iterace se plánuje na sprint planning schůzce. V situaci firmy by bylo vhodné, aby 

se této schůzky účastnili vedoucí dílčích týmů (testeři, kodéři atp.), případně vybraní zástupci. 

Samozřejmostí na této schůzi je účast scrum mastera a product ownera, kteří tuto schůzku 

vedou. Ideální čas konání této schůzky je pondělí ráno. Zde se vyberou user story z backlogu 

a zařadí se do následujícího sprintu, tedy sprint backlogu. Tyto vybrané požadavky se během 

této schůze vyspecifikují na jednotlivé tasky/úlohy, tedy jednotlivé úkony, aby user story 

přinesla očekávanou hodnotu. Úlohám je přiřazen předpokládaný čas trvání. Důležité je, aby 

se objem práce stihl vykonat v rámci jedné iterace, přičemž za běhu sprintu už položky sprint 

backlogu neměníme. Veškeré kroky sprintu je vhodné zachycovat do výše zmíněné scrum 

tabule, případně do šablony v Googlu disku (Obrázek 4.2 Sprint Backlog). 

Obrázek 4.2 Sprint Backlog 

 

(Zdroj: Scrum toolbox, 2010) 
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Na obrázku výše jsou zachyceny reálné požadavky ve firmě a jejich předpokládaný 

čas na realizování. Každý den se doporučuje provádět krátké schůzky s trváním do patnácti 

minut, tzv. daily scrum meetingy. Účastní se jich stejný tým lidí, jako na sprint planningu. Na 

konci iterace je vhodné provést retrospektivu, ale o ní více v další kapitole. 

Firma má tedy dvě možnosti realizace těchto praktik. Zdali si vybere elektronickou 

tabuli nebo fyzicky přítomnou v místnosti bude ještě předmětem diskuzí před implementací 

ve firmě.  

4.3 Operativní cíl zvýšení produktivity 

V návaznosti na představení čtyř potenciálně využitelných praktik v minulé kapitole 

(3.3), bude nyní proveden exaktní výběr té nejvhodnější. Následně bude navrhnuto řešení 

zvýšení produktivity v IT firmě, za použití vybraných praktik. 

4.3.1 Výběr vhodné praktiky (praktik) 

Při výběru praktik byla použita metoda vícekriteriálního rozhodování, která je 

optimální pro výběr z variant na základě společných kritérií, přičemž každé kritérium má 

jinou váhu. Tento proces ve svém důsledku zahrnoval dva stěžejní body. Stanovení kritérií, 

jejich hodnot a vypočtení vah. To proběhlo metodou párového srovnání, tzv. Fullerovou 

metodou. Druhým krokem bylo vybrat variantu dle zvolené manažerské metody TOPSIS. 

Jedná se o metodu, která minimalizuje vzdálenost od ideální varianty. Nejlepší řešení je tudíž 

nejblíže ideálnímu řešení, což je hypotetická, tedy nedosažitelná varianta. Použití obou metod 

následuje teoretické kroky, představené v kapitole 2.4 Vícekriteriální rozhodování. 

Kritéria pro výběr praktik 

Při výběru nejvhodnějších praktik bylo potřeba stanovit společná kritéria. Ta byla 

stanovena na základě diskuze s vedoucím vývoje z IT společnosti. Bylo zohledněno 

především ekonomické a časové hledisko. 

Kritérium I: Složitost praktiky 

Jednotlivé praktiky se liší svou složitostí. Některé jsou na bázi komunikační, jiné 

ovšem potřebují zajištění potřebné infrastruktury. Jako hodnoty tohoto kritéria byla zvolena: 

 Vysoká složitost – je potřeba zajistit dodatečnou infrastrukturu. 

 Střední složitost – řešení lze aplikovat pomocí stávajících prostředků. 
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 Nízká složitost – některé současné prostředky budou uvolněny, pouze 

komunikační báze. 

Kritérium II: Cena zavedení 

Cena zavedení je pochopitelně důležité kritérium. Je potřeba srovnat případné náklady 

s budoucími přínosy praktik. Hodnoty tohoto kritéria jsou následující: 

 Vysoká cena – zavedení praktiky si žádá podstatné finance. 

 Průměrná cena – cena praktiky nijak nevybočuje ze současných řešení firmy. 

 Nízká cena – cena je nižší než současná řešení. 

Kritérium III: Čas zavedení 

Zavedení praktiky není instantní záležitostí, v tomto ohledu se velmi liší. Některé lze 

zavést ve velmi krátkém horizontu, jiné naopak zaberou podstatně déle času. Hodnoty kritéria 

jsou tyto: 

 Zavedení zabere hodně času. 

 Čas zavedení je srovnatelný se současným řešením. 

 Čas zavedení je velmi rychlý. 

Kritérium IV: Odhadovaná přínosnost 

Toto poslední kritérium má za cíl odhadnout přínosnost praktiky, jakou mírou 

napomůže vyřešení problému. Hodnotami jsou: 

 Vyřeší problém. 

 Nenastane téměř žádná změna. 

 Vyvstanou nové problémy a potíže. 

Stanovení vah kritérií 

Stanovení vah jednotlivých kritérií proběhlo zmíněnou metodou párového srovnání. 

Samotné expertní ohodnocení proběhlo autorem této práce společně s vedoucím vývoje v IT 

společnosti. Pro informaci nutno říci, že každé stanovování vah je do jisté míry subjektivně 

ovlivněno. 
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Obrázek 4.3 Fullerův trojúhelník  

 

(Zdroj: Vlastní) 

Výsledné váhy kritérií jsou následující: 

Tabulka č. 4.3.1 Váhy kritérií  

 

(Zdroj: Vlastní) 

Hodnocení praktik podle hodnot kritérií 

Dalším nutným krokem bylo vytvoření kriteriální matice, ve které jsou porovnány 

jednotlivé varianty na základě hodnot kritérií. Každé variantě byla tedy přiřazena hodnota 

kritéria, která nejblíže odpovídá dané praktice. Číselné hodnocení tohoto přiřazení je důležité 

pro matematické řešení této úlohy. Stupnice byla zvolena od 0 do 5, kdy 0 znamená, že 

praktika nevyhovuje požadavkům. Nejvyšší hodnota 5 znamená, že praktika zcela splňuje 

požadavky. 

Přiřazení hodnot kritérií vybraným praktikám a jejich číselné ohodnocení 

v následujících tabulkách. 

Kritérium v i

f1 - Složitost praktiky 0,166

f2 - Cena zavedení 0,416

f3 - Čas zavedení 0,083

f4 - Odhadovaná přínosnost 0,416

Suma všech vah kritérií 1,000

f1 – Složitost praktiky (1 bod) 

f2 – Cena zavedení (2,5 bodu) 

f3 – Čas zavedení (0,5 bodu) 

f4 – Odhadovaná přínosnost 

 (2,5 bodu) 
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Tabulka 4.3.2a Hodnocení varianty Iterace 

 

(Zdroj: Vlastní) 

 

Tabulka 4.3.2b Hodnocení varianty Neustálá integrace 

 

(Zdroj: Vlastní) 

 

Tabulka 4.3.2c Hodnocení varianty Retrospektiva 

 

(Zdroj: Vlastní) 

 

Kritérium Hodnota kritéria Ohodnocení

Složitost Střední 3

Cena Průměrná 4

Čas Srovnatelný 3

Přínosnost Vyřeší problém 5

Iterace

Kritérium Hodnota kritéria Ohodnocení

Složitost Vysoká 1

Cena Vysoká 1

Čas Hodně času 2

Přínosnost Žádná změna 3

Neustálá integrace

Kritérium Hodnota kritéria Ohodnocení

Složitost Nízká 4

Cena Nízká 4

Čas Zabere málo času 5

Přínosnost Vyřeší problém 4

Retrospektiva
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Tabulka 4.3.2d Hodnocení varianty Párová práce 

 

(Zdroj: Vlastní) 

Výběr nejvhodnější varianty pomocí metody TOPSIS 

Krok 1: Vytvoření kriteriální matice Y = (yij), kde v i-tých řádcích jsou varianty, ze 

kterých se vybírá a v j-tých sloupcích jsou kritéria.  

Tabulka 4.3.3 Kriteriální matice  

 

(Zdroj: Vlastní) 

Krok 2: Konstruuje se normalizovaná kriteriální matice R = (rij). 

Tabulka 4.3.4 Normalizovaná kriteriální matice 

 

(Zdroj: Vlastní) 

 

 

Kritérium Hodnota kritéria Ohodnocení

Složitost Nízká 4

Cena Nízká 4

Čas Zabere málo času 5

Přínosnost Žádná změna 2

Párová práce

f1 f2 f3 f4

Iterace 3 4 3 5

Neustálá int. 1 1 2 3

Retrospektiva 4 4 5 4

Párová práce 4 4 5 2

f1 f2 f3 f4

Iterace 0,463 0,696 0,378 0,680

Neustálá int. 0,154 0,174 0,252 0,408

Retrospektiva 0,617 0,696 0,630 0,544

Párová práce 0,617 0,696 0,630 0,272
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Krok 3: Vypočte se vážená kriteriální matice W tak, že každý j-tý sloupec 

normalizované kriteriální matice R vynásobíme odpovídající váhou vj: 

Tabulka 4.3.5 Vážená kriteriální matice 

 

(Zdroj: Vlastní) 

Krok 4: Nyní se určí ideální varianta H = (H1, H2,…, Hk) a bazální varianta D = (D1, 

D2,…., Dk) vzhledem k hodnotám ve vážené kriteriální matici. 

Tabulka 4.3.6 Ideální a bazální varianta 

 

(Zdroj: Vlastní) 

Krok 5: V tomto kroku se vypočítá vzdálenost variant od ideální a bazální varianty: 

Tabulka 4.3.7 Vzdálenost variant od ideální a bazální varianty 

 

(Zdroj: Vlastní) 

Krok 6: Poslední krok je výpočet relativního ukazatele vzdáleností variant od bazální 

varianty. Varianty se seřadí podle klesajících hodnot ukazatele ci, díky čemuž se získalo úplné 

uspořádání všech variant: 

 

f1 f2 f3 f4

Iterace 0,077 0,290 0,031 0,283

Neustálá int. 0,026 0,072 0,021 0,170

Retrospektiva 0,103 0,290 0,052 0,226

Párová práce 0,103 0,290 0,052 0,113

H 0,103 0,290 0,052 0,283

D 0,026 0,072 0,021 0,113

Di
+

Di
-

Iterace 0,033 0,281

Neustálá int. 0,259 0,057

Retrospektiva 0,057 0,259

Párová práce 0,170 0,233
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Tabulka 4.3.8 Seřazení variant 

 

(Zdroj: Vlastní) 

Pomocí vícekriteriálního rozhodování bylo zjištěno, že nejvhodnějším řešením pro 

zrychlení průměrné rychlosti zpracování požadavku je praktika iterativního přístupu  

a v těsném závěsu je retrospektiva. Ostatní dvě praktiky mají se svou vhodností značný 

odstup, a proto nebudou součástí návrhu řešení, na rozdíl od prvních dvou. 

4.3.2 Návrh řešení 

Iterativní přístup byl už zmíněn v kapitole 4.2, přičemž ony iterace jsou zde 

zastoupeny sprinty. Výsledek vícekriteriálního rozhodování je dodatečné ujištění, že zvolené 

praktiky jsou vhodné pro řešení optimalizace. Další praktikou, která byla vybrána 

v rozhodovacím procesu, je retrospektiva. Také byla zmíněna jako vhodné řešení v kapitole 

4.2 a zde bude více konkretizována. 

Jelikož jde o zpětné zhodnocení sprintu, je příhodné tyto schůzky konat v pátek po 

realizaci všech položek sprint backlogu. Samotný obsah retrospektivy už byl v této práci 

zmiňován. Jen pro upřesnění, sejde se tým, který se podílel na realizaci kroků z konkrétního 

sprintu spolu se scrum masterem a product ownerem a každý za sebe zhodnotí poznatky ze 

sprintu a na základě všech informací se navrhne případné zlepšení dalšího sprintu. 

 4.4 Prezentace změn 

Dříve v práci bylo uvedeno, že firma hledá efektivnější prostředek komunikace a tedy 

lepší šíření informací. Jelikož se firma prozatím rozhodla setrvat u stávajícího prostředku pro 

řízení vývoje (Mantis), který neposkytuje žádné rozšířené možnosti, např. pošta, kalendář  

a další, na organizaci komunikace, je firma nucena prozatím setrvat u stávající emailové 

komunikace mimo SW pro řízení vývoje. Jako doplňující prostředek byly v kapitole 3.3 

představeny dva velmi podobné typy krátkých schůzek, které vycházejí z agilních metodik 

extrémního programování a ze Scrumu. 

Ci

Iterace 0,894

Retrospektiva 0,820

Párová práce 0,578

Neustálá int. 0,180
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Tyto schůzky je záhodno konat každý den, ráno po příchodu všech zainteresovaných 

osob do práce. Jelikož jsou tyto schůzky ideální pro menší skupinu pracovníků, účastnící se 

osoby by měly být stejné, jako při sprint plánování a páteční retrospektivě, tedy scrum master, 

product owner a vývojový tým, zastoupený vedoucími testerů, kodérů a programátorů. 

Schůzka by měla mít tyto charakteristiky: 

 Trvání maximálně patnáct minut, 

 Počet zúčastněných – 6-7 osob, 

 Konání v ranních hodinách v oddělené místnosti – typické řešení jsou zasedací 

místnosti, 

 Zúčastněné osoby předají písemně zápis ze schůzky zbylým členům 

vývojového týmu. 

4.5 Určování priorit požadavků 

Určování priorit požadavků je klíčová činnost při vývoji SW. V podmínkách IT firmy 

bylo stanoveno, že priority jednotlivých user stories určuje product owner. Z finančního 

hlediska je možné použít pro backlog požadavků MS Excel. Zde se ale musí průběžně 

provádět určování priorit a tím vznikne jejich seřazení. Typickou metodou pro stanovení 

priorit požadavků je tzv. matice priorit. Pro ukázku zde budou uvedeny kroky pro zjištění 

priority požadavků a jejich aplikace na reálných požadavcích firmy. Dle Wiegerse (1999) je 

potřeba pro určení priority vykonat těchto osm kroků: 

1. Požadavky v seznamu musí být na stejné úrovni abstrakce. 

2. Určit relativní přínos požadavku pro zákazníka nebo pro byznys na stupnici od 

1 do 9, přičemž 1 značí malý přínos a 9 největší. 

3. Určit relativní negativní dopad na zákazníka nebo na byznys na stupnici od  

1 do 9, pokud by požadavek nebyl implementován. Hodnota 1 znamená nízký 

negativní dopad a 9 nejvyšší negativní dopad. 

4. Určení celkového významu/hodnoty požadavku a to sečtením relativního 

přínosu a relativního negativního dopadu – zde je případně možno přiřadit 

rozdílné váhy použitým dvěma ukazatelům. 

5. Určení relativních nákladů na implementaci požadavku na stupnici od 1 do 9, 

kde 1 značí nízké náklady a 9 nejvyšší náklady. Relativní náklady se určují 

z faktorů jako potřebná práce pro implementaci, potenciál opětovného využití 

kódu, úroveň testování atp. 
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6. Určení relativního rizika (technického, či jiného), které se váže na 

implementaci požadavku. Stupnice je od 1 do 9, kde 1 znamená velmi nízké 

riziko a 9 vysoké riziko plynoucí z nedostupnosti vývojářů s potřebnou 

znalostí, či nedostatkem potřebných technologií atp. Nákladům a rizikům je 

opět možno přiřadit rozdílnou váhu, případně s rizikem v modelu vůbec 

nepočítat a přiřadit jim pak váhu 0. 

7. Vypočtení priority pro jednotlivé požadavky, kde vzorec pro prioritu je 

následující: 

         
               

                                              
  Vzorec (4.1) 

8. Seřazení seznamu požadavků sestupně dle priority, přičemž vyšší priorita značí 

nutnost dřívější implementace. 

V následujících dvou tabulkách jsou reálné požadavky firmy, jejichž priorita byla 

určena pomocí matice priorit. 

Tabulka 4.5.1 Matice priorit 

 

(Zdroj: vlastní) 

Relativní váhy 1,5 1 1 0,5

Požadavek
Relativní 

přínos

Realtivní 

negativní 

dopad

Celková 

hodnota

Relativní 

náklady

Relativní 

riziko
Priorita

1. snadné vyhledávání v 

úpravách/problémech
7 3 13,5 4 1 3,00

2. možnosti nastavení e-

mailových notifikací
6 3 12 2 2 4,00

3. možnost nastavit úkolu 

prioritu
5 4 11,5 3 3 2,56

4. evidence verzí 

systému a jaké změny v 

dané verzi proběhly a 

plánování dalších verzí

8 4 16 5 3 2,46

5. přihlašování a úrovně 

oprávnění
6 3 12 2 4 3,00

6. evidence změn na 

každém úkolu
4 2 8 3 3 1,78
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Tabulka 4.5.2 Seřazená matice priorit 

 

(Zdroj: vlastní) 

Druhá tabulka znázorňuje požadavky v pořadí, ve kterém by měly být 

implementovány. Požadavků má IT firma pochopitelně násobně více. Je proto na product 

owner-ovi, aby udržoval backlog požadavků aktuální a z něj se poté na sprint plánování 

vyberou ty, které se v rámci dalšího sprintu implementují. 

  

Relativní váhy 1,5 1 1 0,5

Požadavek
Relativní 

přínos

Realtivní 

negativní 

dopad

Celková 

hodnota

Relativní 

náklady

Relativní 

riziko
Priorita

1. možnosti nastavení e-

mailových notifikací
6 3 12 2 2 4,00

2. snadné vyhledávání v 

úpravách/problémech
7 3 13,5 4 1 3,00

3. přihlašování a úrovně 

oprávnění
6 3 12 2 4 3,00

4. možnost nastavit úkolu 

prioritu
5 4 11,5 3 3 2,56

5. evidence verzí 

systému a jaké změny v 

dané verzi proběhly a 

plánování dalších verzí

8 4 16 5 3 2,46

6. evidence změn na 

každém úkolu
4 2 8 3 3 1,78
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5 Zhodnocení implementace 

Navrhnutá řešení byla managementem IT firmy schválena a další postup je nyní ve 

fázi diskuze. V úvodu bylo zmíněno, že období pro implementaci bude záviset na 

komplexnosti řešení, nicméně počátek této periody ještě nebyl určen. Jaký velký přínos bude 

tato optimalizace mít, je ještě předčasné hodnotit, ale veškeré postupy v této práci byly 

metodicky vedeny tak, aby se dosáhlo pozitivního výsledku. 

Konkrétní přínosy implementace lze usuzovat z vlastností, které přináší navrhnuté 

agilní praktiky. Jelikož firma sdílí jisté rysy agilních přístupů, nebude změna práce tak veliká, 

jako v případě přechodu na agilní styl z např. vodopádového vývoje. Tím, že se firma zabývá 

především vývojem své webové platformy a je zvyklá neustále řešit nové  

a nové funkční požadavky, projevuje částečně svůj agilní přístup. Jedná se tedy spíše  

o rozšíření agilního pojetí vývoje, čímž si chce firma dále zvýšit svou konkurenceschopnost. 

Po zavedení navrhovaných změn dojde k zpětnému zhodnocení samotné 

implementace. Jelikož nebyly uvedeny konkrétní kvantitativní ukazatele, půjde o zhodnocení 

kvalitativní, především formou diskuze s pracovníky a managementem firmy. Celková 

finanční náročnost nebude nijak výrazná, především kvůli prozatímnímu odložení zavedení 

komerčního nástroje pro řízení vývoje. Navrhované změny jsou spíše změnou struktury 

dosavadní práce pracovníků. U finančních přínosů se tedy očekává, že mnohonásobně převýší 

tyto minimální náklady na navrhnuté změny.  
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6 Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout možné řešení optimalizace vývoje v IT firmě, a to 

především pomocí agilních praktik a principů. V průběhu práce a především v analytické části 

bylo identifikováno 5 problematických oblastí, na které se tato práce zacílila se svým řešením. 

Cíl práce byl naplněn v části nalezení vhodných praktik a principů agilního vývoje, určitým 

problémům bylo navrženo několik možných řešení a následně metodou vícekriteriálního 

rozhodování byl učiněn výběr té nejvhodnější. Obecně lze ale říci, že dílčí problémy 

vyžadovaly individuální přístup, což potvrzuje jejich logické členění. Další část cíle bylo 

nalézt vhodnější SW prostředek pro řízení vývoje. Tento úkol byl momentálně odložen, 

protože se firma rozhodla prozatím zůstat u stávajícího řešení, nicméně do budoucna se se 

zavedením komplexnějšího prostředku pro řízení vývoje SW počítá. Poslední část cíle bylo 

odstranit alespoň některé z problémů firmy na základě návrhů, výběru a způsobu 

implementace. Je jen otázkou budoucího vývoje, jaký efekt přinesou. 

Byla provedena rešerše procesního řízení, které poskytuje procesní základnu dalšímu 

výkladu a především pak rešerše tradičních a agilních metodik vývoje SW, neboť rozvoj 

v této oblasti dosahuje až do této práce. Je důležité si uvědomit základní rozdíly, které oba 

přístupy odlišuje. V rámci těchto přístupů byly představeny hlavní metodiky, počínaje 

vodopádovým stylem, přes Rational Unified Process, až po dnes oblíbený Scrum atp. Byla 

zde představena metoda vícekriteriálního rozhodování a uveden teoretický postup, který byl 

následně v praktické části využit pro praktické řešení výběru praktik. 

Dále bylo provedeno zkoumání firmy s následnou identifikací dílčích problémů. Byly 

analyzovány současné SW prostředky a dosavadní způsob vývoje. V návaznosti na jednotlivé 

problémy byla představena možná řešení. Možná řešení odpovídají cíli práce, tudíž se jedná  

o agilní praktiky, některé více vycházejí ze Scrumu, jsou zde ale  

i zástupci z jiných agilních praktik, čímž je návrh řešení poněkud ojedinělý a do určité míry 

troufalý. Jeden problém je řešen odlišně a to řízení vývoje, praktiky jsou zde tudíž nevhodné  

a bylo třeba nalézt vhodnější SW řešení, proto zde byli představeni někteří SW zástupci pro 

samotné řízení. Byly zmíněny komerční i nekomerční nástroje, ale firma se nakonec rozhodla 

pro setrvání u programu Mantis. 

Získané poznatky byly prakticky využity při nalezení nejefektivnějšího řešení dílčích 

problémů, tedy při optimalizaci vývoje ve firmě. Samotná implementace teprve proběhne. 
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Seznam zkratek 

SW    Programové vybavení počítače. 

ITIL    IT Infrastructure Library – známá metoda pro správu a řízení IT a IT služeb, 

důraz na procesy. 

UML    Unified Modeling Language – grafický jazyk pro návrh a dokumentaci SW. 

RSS    Technologie, která umožňuje odběr novinek z webových zdrojů. 
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Příloha č. 1: Struktura rozhovoru 

Respondent: Vedoucí vývoje Tazatel: Bc. Jiří Jureček 

Místo: sídlo společnosti Datum a čas: 8.1.2013 

Cíl: zjistit informace o společnosti, o 

požadavcích na optimalizaci 

Podklady: informace z webových stránek 

společnosti, konzultace s pedagogem 

Program: 

- úvod 

- podstata projektu 

- struktura rozhovoru 

- přehled témat rozhovoru 

- shrnutí 

- dotazy respondenta 

- závěr 

Časový odhad: 60 minut 

Celkový výsledek pozorování: 

 

Otázka1: Charakterizujte stručně společnost, 

její vznik, sídlo a oblast zájmu. 

Odpověď: 

 

Pozorování: 

Otázka2: Jak u Vás probíhá proces vývoje a 

kdo vše na jakých pozicích se jej účastní? 

Odpověď: 

Pozorování: 

Otázka3: Zkuste nastínit problémy, kterým 

ve vývoji čelíte. 

Odpověď: 

Pozorování: 

Otázka4: Jaké SW prostředky momentálně 

používáte pro řízení vývoje? 

Odpověď: 

Pozorování: 



 

 

 


