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1 Úvod 
 

Tématem této práce byla Optimalizace tvorby software. S postupným přirozeným 

rozvojem se odvětví vývoje software stále více přibližuje klasickým průmyslovým odvětvím, 

jako je například výroba elektroniky. Skutečně velké softwarové společnosti mají své 

pobočky mnohdy rozesety po celém světě a osvojily si klasické business strategie jako je 

například outsourcing.  

S těmito jevy samozřejmě ruku v ruce rostou také nároky na softwarové firmy 

z hlediska zefektivnění procesů vývoje software. Společnost, která si efektivní proces vývoje 

zcela neosvojila či není z nějakého důvodu schopna pružně se přizpůsobovat vzniklým 

situacím tak, aby zvládla svůj produkt dodat zákazníkovi včas a v takové formě aby byl 

zákazník spokojen, nemá na současném globálním a vysoce konkurenčním trhu příliš šancí na 

úspěch. 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současný stav ve společnosti 

KVADOS,a.s. a navrhnout rozhraní, které by zvýšilo efektivitu procesu vývoje software 

v této společnosti. 

Vyvinutý systém aplikačního rozhraní však nemůže být popsán zcela do detailu 

z důvodu ochrany know-how, která je stvrzena podepsanou dohodou o mlčenlivosti mezi 

mnou a společností KVADOS, a.s. 
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2 Teoretická východiska správy životního cyklu aplikací a 
možnosti její podpory za pomocí software  
 

2.1 Systém správy životního cyklu aplikací 
 

Dle Rossberga a Ollausona [6] je za základ úspěšného fungování firmy obecně 

považována její schopnost plnit následující kritéria, která je nutno pro potřeby pochopení této 

bakalářské práce v širším kontextu bezpodmínečně znát: 

 

1. Dokončení projektů ve stanoveném čase: 

Časové plánování je tradičním kritériem vývoje v různých odvětvích (například 

plánování konstrukcí staveb či plánování časových nároků pro dokončení složitějších 

strojů). V odvětví informačních technologií je však časové plánování velice obtížné, 

zejména z důvodu rozdílné složitosti a časové náročnosti vývoje jednotlivých 

komponent vyvíjeného systému. Z tohoto důvodu nelze vývoj příliš přesně časově 

naplánovat. 

 

2. Dokončení projektů ve stanoveném rozpočtu: 

Podobně jako u kritérií časových, je i rozpočtové kritérium předem obtížně měřitelné. 

Je reálné předem spočítat fixní a mzdové náklady na vývojáře, nicméně díky výše 

zmíněným souvislostem je velice obtížné vypočítat celkovou cenu vývoje. 

 

3. Naplnění stanovených cílů projektů: 

Splnění tohoto bodu lze vyhodnotit zdánlivě nejjednodušeji a to sice porovnáním cílů 

stanovených na začátku vývoje a konečného stavu po dokončení vývoje. Vždy však 

vyvstává otázka, zda-li předem stanovené cíle ve finále naplňují očekávání zadavatele 

(zákazníka). Může se stát, že projekt, který se na papíře jeví jako úspěšný jelikož beze 

zbytku splňuje stanovené cíle, ve skutečnosti pro zadavatele (například z důvodu příliš 

komplikovaného ovládacího rozhraní) nepřináší kýženou hodnotu, a v důsledku jej 

tedy za úspěšný považovat nelze. 

  



8 

 

2.1.1 Železný trojúhelník 
 

Tyto kritéria lze také pro pochopení zjednodušeně zobrazit v takzvaném železném 

trojúhelníku, kde je cílem maximálně možným vyvážením těchto tří faktorů dosáhnout co 

největší výsledné kvality.  

 

 

Obr. 2.1. – Železný trojúhelník 

 

2.1.2 Faktory přímo ovlivňující proces vývoje 
 

Za faktory ovlivňující proces vývoje Rossberg a Ollauson [6] považují čtyři bariéry. 

 

2.1.2.1 Bariéra mezi procesními a technickými pracovníky 
 

Je přirozené, že ve velkých společnostech v odvětví výpočetní techniky jsou 

zaměstnanci rozděleni na 2 skupiny dle svých zaměření a to sice na pracovníky provozní, 

kteří se starají o administrativní chod firmy a na zaměstnance technické. Ti se starají o 

samotný vývoj produktů. Vzhledem k tomu, že pracovníci starající se například o obchodní 

procesy se od pracovníků podílejících se na vývoji svým zaměřením velmi liší (ať už jde o 

vzdělání či o schopnost orientace v odborné terminologii), vzniká mezi nimi určitá bariéra. Je 

proto velice důležité vyvinout maximální úsilí k tomu, aby se tyto interní odvětví nikdy příliš 

neodcizily. 

  

ČAS PENÍZE 

FUNKČNOST 

KVALITA 



9 

 

2.1.2.2 Faktor geografického rozdělení 
 

V moderních nadnárodních společnostech existují extrémní nároky na budování určité 

formy synchronizace více týmů zabývajících se vývojem komponentů jednoho složitějšího 

systému. Je potřeba zajistit kvalitní spojení mezi týmy, které často dělí i tisíce kilometrů a 

také správně nastavit určitou centralizační politiku (například zaručením kvalitního spojení na 

centrální depozitář). 

 

2.1.2.3 Synchronizace nástrojů vývoje 
 

Dnešní vývojáři při své práci používají velké množství softwarových nástrojů. Mezi ně 

řadíme například nástroje pro psaní samotného kódu, nástroje pro testování, nástroje 

pro zpracovávání reportů a technické dokumentace nebo nástroje pro Version Controlling. 

Cílem by mělo být zajištění pokud možno bezobslužné synchronizace dat z těchto nástrojů 

a nebo použití komplexních all-in-one řešení, jako je v našem případě vývojové prostředí 

Visual Studio od společnosti Microsoft. 

 

2.1.2.4 Velikost projektu 
 

Jak již bylo zmíněno, s rostoucí velikostí vyvíjeného projektu přirozeně rostou nároky 

na vedení projektů, počet zapojených zaměstnanců, čas potřebný pro dokončení projektů a 

samozřejmě také nároky finanční. 

 

2.1.3 Role v procesu softwarového vývoje 
 

Je logické, že stejně jako ve všech rozvětvených odvětvích, se ani v odvětví 

softwarového vývoje téměř nevyskytují jedinci, kteří disponují potřebnými znalostmi na 

takové úrovni, aby byli schopni univerzálně zastat všechny pozice potřebné pro úspěšný 

vývoj aplikací. Na vývoji aplikací se podílí následující lidé: 

  



10 

 

2.1.3.1 Business manažer 
 

Osoba, která po důkladné analýze trhu rozhoduje, který projekt se uskuteční a 

definuje, jaká bude jeho přidaná hodnota. Veškeré kroky by měl konzultovat s dalšími IT 

manažery. Mezi hlavní úkoly business manažera patří rovněž „racionalizace portfolia“. 

2.1.3.2 Business analytik 
 

Poté, co započne proces získávání základních informací a požadavků od zadavatele 

projektu jsou tato data analyzována business analytikem tak, aby bylo možno přesně 

definovat daný problém a navrhnout co nejefektivnější řešení (v souladu s železným 

trojúhelníkem, viz. kapitola 2.1.1. ). Po započetí samotného procesu vývoje tento 

zaměstnanec zajišťuje komunikaci mezi procesními a technickými pracovníky. 

2.1.3.3 Projektový manažer, Vlastník produktu, Scrum Master 
 

Po schválení produktu pro vývoj jsou na tyto role vybráni takoví kandidáti, aby bylo 

pokud možno zaručeno jejich setrvání v daných pozicích a tím garantována určitá kontinualita 

vývoje. Tyto role budou ještě jednou podrobně rozebrány v kapitole 2.2.2.2.1. . 

 

2.1.3.4 Architekt 
 

Architekt velice zjednodušeně řečeno plánuje prvotní „hrubý obrys“ vyvíjeného 

systému. V jeho plánech musí být vždy určitá míra prostoru pro případné rozrůstání projektu, 

například o další rozhraní či dodatečné funkce.  

2.1.3.5 Specialisté na tvorbu uživatelského rozhraní (User 
Experience) 

 

Vývoj uživatelského rozhraní je velice důležitá, avšak často přehlížená součást vývoje 

aplikací. Tým specialistů sice může navrhnout a naprogramovat naprosto bezchybný a vysoce 

funkční software, avšak díky jejich „profesní deformaci“ způsobující neschopnost nahlížet na 

produkt s určitým nadhledem se může stát, že pro koncového uživatele bude ovládání 

softwaru příliš složité a produkt se v jeho očích bude jevit jako nefunkční (přidaná hodnota ze 

softwaru bude ve finále nulová). Proto je velmi vhodné zřídit pozici specialisty, který bude 

mít tuto oblast na starosti. 
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2.1.3.6 Databázový administrátor 
 

Drtivá většina podniků používá napříč svými divizemi různé databázové systémy. 

Jejich správci se starají o jejich bezproblémovou integraci a rychlost. Tito zaměstnanci, 

obzvláště ti s dlouhodobou praxí, mohou být při vývoji velice užiteční, zejména co se týče 

konzultací v otázce zvýšení efektivity vyvíjeného systému. 

2.1.3.7 Vývojář 
 

Hlavní a nejdůležitější součást vývoje aplikací. Osoba, která se svými znalostmi stará 

o technické řešení projektu. Optimalizace a zefektivnění procesů vývoje se přirozeně přímo 

odráží také na jejich spokojenosti. 

 

2.1.3.8 Pracovník podpůrného týmu 
 

Osoby starající se o projekt po ukončení jeho aktivního vývoje. Jejich úkolem je 

poskytovat podporu konečným zákazníkům, eventuálně opravovat neodhalené chyby či 

přidávat drobná vylepšení prostřednictvím updatů. 

 

2.1.4 Čtyři úhly pohledu na správu životního cyklu aplikací 
 

Rossberg a Olausson [6] ve své knize na základě svých dlouhodobých zkušeností 

tvrdí, že v odvětví softwarového vývoje v současné době převládají čtyři způsoby, jak je na 

procesy správy životních cyklů aplikací nahlíženo. 

Řadí mezi ně: 

1. Pohled SDLC (Software Development Lifecycle), 

2. pohled ze strany správy služeb/operační pohled, 

3. pohled ze strany řízení portfolia aplikací, 

4. unifikovaný pohled. 

  



12 

 

2.1.4.1 SDLC (Software Development Lifecycle) 
 

Podstatou tohoto pohledu je rozdělení vývoje na jednotlivé etapy a přiřazení 

konkrétních rolí k jednotlivým časovým úsekům. SDLC lze zjednodušeně vyjádřit 

následujícím diagramem. 

 

 

Obr. 2.2. SLDC 

2.1.4.2 Operační pohled 
 

Tento úhel pohledu se soustředí na „život“ aplikace ve fázi jejího vývoje a po ní. Po 

dokončení vývoje je zajištěna podpora operačním týmem, který se zaměřuje na to, aby 

výsledný systém fungoval plynule a také na eliminaci všech chyb které byly přehlédnuty 

během procesu vývoje. 

 

2.1.4.3 Pohled ze strany portfolia aplikací 
 

V tomto případě na vyvíjený produkt nahlížíme pouze jako na dílčí součást určité 

množiny aplikací, které daná společnost nabízí (jejího portfolia). 

Analýza 

Rozhodnutí managementu 

Prvotní požadavky 

Prvotní plán 

Vývoj 

Zavedení 

Zadavatel 

Projektový manažer, 

Business manažer 

Architekt 

Vývojáři, specialisté na 

vývoj UX, databázoví 

specialisté 

Podpůrný tým 
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Obr. 2.3. Pohled ze strany portfolia aplikací 

 

2.1.4.4 Unifikovaný pohled  
 

Unifikovaný pohled shrnuje všechny výše zmíněné pohledy v jeden zjednodušený. 

Toto zvyšuje jeho „záběr“ na všechny odvětvové aspekty. 

 

 

Obr. 2.4. – Unifikovaný pohled 
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2.1.4.5 Tři pilíře správy životního cyklu aplikací 
 

Společné vlastnosti požadavků modelů popsaných v článku 2.3. lze dle Rossberga a 

Olausonna [6] shrnout do tří skupin (pilířů), jejichž definice jsou na daných modelech zcela 

nezávislé.  

Mezi tyto 3 skupiny požadavků patří: 

1. požadavky na sledovatelnost, 

2. požadavky na automatizaci, 

3. požadavky na čitelnost. 

 

   

Obr 2.5. – Tři pilíře vývoje 

Dodržování zásad tří pilířů vývoje aplikací jsou pro úspěšné dokončení moderních 

projektů, zejména potom těch většího rozsahu, naprosto stěžejní. Je tedy vhodné si je 

detailněji rozebrat. 

2.1.4.6 Sledovatelnost vztahů mezi artefakty 
 

Ve vyvíjeném projektu vždy musí existovat efektivní mechanismy pro sledování 

implementovaných změn v čase. Tento mechanismus neslouží jen pro porovnávání změn 

z důvodu odstraňování programových chyb, ale také pro případ demonstrace toho, že 

implementované změny opravdu přinesly kýžený efekt. Dalším důležitým aspektem tohoto 

mechanismu je také možnost rychlého porovnávání s určitými normami (jako jsou 

administrativní normy například u vyvíjeného obchodního systém atp.). 

Nedodržení zásad tohoto pilíře v budoucnu může způsobit obrovské problémy 

při upgradování takovéhoto softwaru - jedna změna ovlivní X dalších součástí systému a 

implementace sebemenších změn se proto stává velice nákladnou záležitostí. 

  

Sledovatelnost Automatizace Čitelnost 
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2.1.4.7 Automatizace vysokoúrovňových procesů 
 

Jak již je z dosavadního textu této práce zřejmé, vývoj softwaru provází velká množina 

různých úloh, které lze určitým způsobem hierarchizovat. Cílem druhého pilíře je co největší 

míra zautomatizování procesů provázející například implementaci změn a jejich testování. 

 

2.1.4.8 Čitelnost postupu vývoje 
 

Jak již bylo mnohokrát zmíněno, ne všichni zaměstnanci mají potřebné znalosti, aby 

dokázali vyhodnotit všechny aspekty vývoje. Třetí pilíř proto zajišťuje určitý „překlad“ 

technických termínů takovým způsobem, aby všem manažerům jednoduše nastínil změny 

implementované v posledním časovém období. 

 

2.1.5 Přístupy ke správě životního cyklu aplikací 
 

Podle Kelly A. Shaw [8] existuje v problematice správy životního cyklu aplikací 

následujících osm oblastí: 

 

 modelování: Software modelling, 

 issue management: překonávání překážek, které se mohou během všech 

procesů vývoje aplikace vyskytnout, 

 konstrukce: vývoj systému nebo aplikace, 

 produkce: monitoring práce zaměstnanců, 

 build: programování kódu aplikace, 

 správa konfigurací a změn: vedení záznamů o konfiguracích a změnách 

vyvíjených aplikací, 

 testování: testování vyvíjeného software, 

 release management: plánování vydání různých verzí vyvíjeného software. 

 

Aby bylo možné tyto oblasti určitým způsobem synchronizovat, potřebujeme nástroje, 

které nám umožní provádět následující činnosti za vyvinutí co možná nejmenšího množství 

úsilí. Mezi zmíněné činnosti Kelly A. Shaw [8] řadí: 
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 reportovací činnost, 

 sledovací činnost, 

 strategickou a plánovací činnost, 

 procedury, 

 postupy, 

 spolupráci. 

 

Toto vše je téměř nemožné zvládat manuálně. Je tedy naprosto zřejmé, že pro 

bezproblémové fungování organizace je bezpodmínečně nutné nejen vybrat vhodnou 

metodiku řízení procesů vývoje, ale také vhodné nástroje, pomocí kterých lze této zvolené 

metodiky co možná nejefektivnější cestou dosáhnout. 
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2.1.5.1 Application Lifecycle Management 1.0 
 

V samotných počátcích softwarového vývoje se vývojové týmy potýkaly s problémy 

zejména, co se týče integrace vývojových nástrojů. Z obrázku je zřejmá roztříštěnost 

prostředků pro jednotlivé aspekty softwarového vývoje. Tato roztříštěnost v důsledku 

znamená narušení plynulosti vývoje z důvodu nutnosti manuální migrace mezi jednotlivými 

nástroji, což navyšuje časové nároky potřebné pro úspěšný vývoj produktu. 

 

 

Obr. 2.6. – ALM 1.0 

 

Nezanedbatelným faktorem jsou také náklady a časové nároky spojené s údržbou 

těchto nástrojů. Je tedy zřejmé, že pro překonání těchto problému je potřeba použít určitou 

sadu centralizovaných nástrojů. 

Vývoj Design 

Testing Požadavky 
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2.1.5.2 Application Lifecycle management 2.0 
 

V důsledku snahy o eliminaci problémů detailněji popsaných v předchozí kapitole se 

objevuje nový přístup ke spravování vývojového cyklu aplikací. Jeho hlavním stavebním 

kamenem je zaměření se na integraci vývojových nástrojů do jedné, co nejvíce propojené 

sady vývojových nástrojů tak, aby bylo možné co nejvíce zautomatizovat migrační procesy 

mezi nástroji pro vývoj aplikací. 

Další výhodou je rovněž snížení nákladů na údržbu, jelikož updaty vývojového 

prostředí pokrývají komplexně celou množinu používaných nástrojů.  

 

 

Obr. 2.7. – ALM 2.0 

  

Testing 

Vývoj 
Design 

Požadavky 
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2.2 Proces vývoje – popis základních modelů 
 

Proces vývoje aplikací lze dekomponovat na jednotlivé části, jednotlivé entity a vztahy 

mezi nimi se liší dle zvolené metodiky vývoje. Tyto modely jsou detailněji popsány v této 

kapitole. 

2.2.1 Klasické vývojové modely 
 

Klasickými vývojovými modely jsou metodiky, které se striktně drží stanovených 

schémat a pravidel. Řadíme mezi ně vodopádový model, spirálový model a RUP.  

2.2.1.1 Vodopádový model 
 

Nejjednodušší a nejprimitivnější způsob vývoje. Obvykle zahrnuje 5 fází, které vidíme 

na obrázku. Při vývoji tímto modelem se sekvenčně postupuje jednotlivými etapami, a 

jakmile je daná etapa vývoje u konce, již se k ní při dalším vývoji nevracíme. Tento model je 

vhodný pouze pro malé a jednoduché projekty. Jeho výhodou je relativní rychlost vývoje. 

 

 

Obr. 2.8. – Vodopádový model 

 

Požadavky 

 

Návrh 

 

Implementace 

 

Verifikace 

 

Údržba 
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2.2.1.2 Spirálový model 
 

Spirálový model byl poprvé definován v roce 1988 Barry Boehmem [3]. Tento model 

využívá cyklů, takzvaných iterací, jejichž periodicita je obvykle šest měsíců až dva roky. 

Na jejich konci je výstupem vždy určitý prototyp. Spirálový model velmi dobře pokrývá 

nedostatky vodopádového modelu. 

 

 

Obr. 2.9. – Spirálový model (zdroj: www.testovanisoftwaru.cz) 

 

Jednotlivé fáze vývoje (také je možno říci obrátky) detailněji popisuje opět Rossberg a 

Ollauson [6]. Jednotlivé etapy ve spirálovém modelu jsou chronologicky seřazeny takto: 

 

1. Jednotlivé požadavky jsou co možná nejdetailněji nadefinovány. Často se také 

přistupuje k rozhovorům s koncovými uživateli, kde se jako modelový příklad 

funkčnosti jednotlivých komponent uvádí již existující funkcionality jiného 

software nebo systémů. 

2. Předběžný design vyvíjeného produktu. 
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3. První prototyp, který zjednodušeně shrnuje konečnou funkcionalitu.   

4. Vyhodnocení silných stránek, slabých stránek a analýza rizik prvního 

prototypu. 

5. Definice požadavků na druhý prototyp. 

6. Plánování a design druhého prototypu. 

7. Vývoj a testování druhého prototypu. 

8. Vyhodnocení druhého prototypu (je-li to nutné, je vyvinut další prototyp – 

proces jeho vývoje je totožný s procesem vývoje druhého prototypu) 

9. Vývoj finální verze produktu, jeho testování a údržba. 

Celkový počet iterací (obrátek) je závislý na tom, jak moc se daný prototyp přibližuje 

finálním požadavkům zadavatele. Je-li riziko příliš velké, je možné projekt zrušit. 

 

2.2.1.3 RUP (Rational Unified Process) 
 

Vědci ze společnosti Rational Software Corporation analyzovali neúspěšné projekty 

vyvíjené pomocí spirálového modelu a definovali příčiny, proč vývoj selhal. Z jejich 

výzkumu vyplývá, že mezi nejčastější příčiny selhání při vývoji spirálovou metodou patří 

kombinace několika následujících komplikací: 

 Ad Hoc správa požadavků, 

 přílišná komplexnost, 

 nedokonalá komunikace, 

 nezjištěné rozpory mezi požadavky zadavatele, návrhem a realizací, 

 nedostatečné testování, 

 subjektivní posouzení stavu projektu, 

 nekontrolované šíření změn, 

 slabá automatizace procesů. 

 

V roce 1996 proto navrhli vlastní vývojovou metodu s názvem Rational Unified 

Process. RUP (na rozdíl od předchozích 2 modelů) není přesně předepsaný proces, ale do 

značné míry adaptibilní (přizpůsobivý) soubor metod. Záleží proto na konkrétním vývojovém 

týmu, které jeho součásti zahrne do vývoje. 
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Základní principy pro vývoj metodou RUP jsou následující: 

1. Přizpůsobení procesů – Organizace si sama zvolí, které metody ze souboru 

RUP budou využity. 

2. Vyvážení priorit zadavatele – Je nutné vyvinout patřičné úsilí pro vyvážení 

priorit zadavatele obchodními cíly společnosti, jelikož velice často vzniká 

určitý názorový rozkol mezi oběma zainteresovanými stranami.    

3. Spolupráce napříč týmy – Jak již bylo několikrát zmíněno, elementárním 

požadavkem na efektivitu vývoje aplikací je bezproblémová komunikace mezi 

týmy. Model RUP není výjimkou. 

4. Iterativní demonstrace postupu vývoje – Při vývoji metodou RUP je kladen 

zvláštní důraz na iterativní postup vývoje. Díky tomu lze pomocí zvládnutého 

řízení rizika zjednodušit cestu k naplnění cílů projektu. 

5. Postupné zvyšování abstrakce – Z důvodu lepší pochopitelnosti dané 

problematiky pro vývojáře se pomocí různých nástrojů a metod vytvoří 

zjednodušený model, který je posléze realizován pomocí programového kódu. 

6. Nepřetržité zaměření na kvalitu – RUP je založen také na nepřetržitém 

kontrolování kvality vyvíjených komponent v průběhu vývoje. Je vhodné 

využít nástrojů pro automatické testování, jelikož počet testů s postupným 

vývojem úměrně roste. 

 

2.2.1.3.1 Životní cyklus RUP 
 

Životní cyklus RUP má následující čtyři fáze: 

1. Počáteční fáze – Tato fáze je silně zaměřena především na formulaci požadavků 

na projekt. Na rozdíl od vodopádového modelu vývoje však tuto etapu neuzavíráme. 

Pro překroční milníku 1. fáze je nutné splnit tyto požadavky: 

 informovat zadavatele o aspektech vývoje (cena, čas, konečné cíle),  

 odsouhlasit požadavky projektu a ujistit se že daným požadavkům všechny 

zainteresované strany porozuměly, 

 odsouhlasit, že všechny aspekty provázející vývoj vyhovují prvotnímu plánu, 

 nadefinovat rizika projektu a připravit vhodné postupy pro jejich zmírnění. 

Nesplňuje-li projekt některý z výše zmíněných požadavků, můžeme jej zrušit nebo 

požadavky přepracovat.  
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2. Fáze projektování – Ve fázi projektování získáváme prvotní náhled na architekturu, 

základní funkční aspekty systému a proces implementace. Na systém je pohlíženo 

z pozice všech rolí (uživatelů, administrátorů atp.). Požadavky pro překročení druhého 

milníku jsou následující: 

 existuje určitá ustálená vize projektu, 

 existuje určitá architektura projektu, 

 existují scénáře, dokazující že hlavní rizikové faktory vývoje jsou ošetřeny, 

 zadavatelé projektu souhlasí s danou architekturou budoucího systému, 

 náklady projektu jsou v limitu stanovených v počáteční fázi. 

 Postup v případě nesplnění kritérií je shodný jako v případě počáteční fáze. 

 

3. Fáze realizace – Fáze samotné realizace a implementace systému dle navržené 

architektury projektu. Jednotlivé iterace jsou konzultovány se zadavatelem a je 

vyhodnocována zpětná vazba. Pro překročení třetího milníku je nutno splnit tyto 

požadavky: 

 software je dostatečně stabilní a je natolik rozvinutý, že jej mohou bez 

problémů používat koncoví uživatelé, 

 zadavatelé jsou připraveni začít software distribuovat, 

 náklady projektu jsou stále v limitu stanoveném v počáteční fázi. 

 

4. Fáze nasazení: Software je dodán koncovým uživatelům a podpůrný tým je řádně 

proškolen. Je provedeno beta testování, pro ujištění se o tom, zda koncový produkt 

zcela odpovídá požadavkům zadavatele. Pokud jsou veškeré požadavky splněny, 

vývoj je zdárně ukončen. 
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2.2.2 Agilní metody vývoje 
 

Základním stavebním kamenem agilního vývoje je velice úzké propojení vývojových 

týmů a zadavatelů. S nadsázkou se dá říci, že se zadavatelé přímo účastní vývoje, jelikož 

poskytují okamžitou zpětnou vazbu a vývojáři pružně (neboli agilně) promítají jejich 

požadavky do vyvíjeného systému. 

V roce 2001 se sešla skupina lidí v lyžařském středisku v Utahu a definovala agilní 

vývoj. 

 

2.2.2.1 Manifest agilního vývoje 
 

Manifest doslovně zní: [1] 

 

Objevujeme lepší způsoby vývoje software tím, že jej tvoříme a pomáháme při jeho 

tvorbě ostatním. Při této práci jsme dospěli k těmto hodnotám: 

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 

Jakkoliv jsou body napravo hodnotné, bodů nalevo si ceníme více. 

 

 

 Kent Beck 

Mike Beedle 

Arie van Bennekum 

Alistair Cockburn 

Ward Cunningham 

Martin Fowler 

James Grenning 

Jim Highsmith 

Andrew Hunt 

Ron Jeffries 

Jon Kern 

Brian Marick 

Robert C. Martin 

Steve Mellor 

Ken Schwaber 

Jeff Sutherland 

Dave Thomas 

 

 

© 2001, výše zmínění autoři 

Toto prohlášení může být volně kopírováno v jakékoli formě, ale pouze v plném rozsahu včetně této 

poznámky. 
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Pod tento nový směr vývoje je podepsáno velké množství signatářů. Autoři agilního 

manifestu vedle stanovených hodnot dále popisují základní principy agilního vývoje. [2] 

 

Řídíme se těmito principy: 

Naší nejvyšší prioritou je vyhovět zákazníkovi časnýma průběžným dodáváním 

hodnotného softwaru. 

Vítáme změny v požadavcích, a to i v pozdějších fázích vývoje. Agilní procesy 

podporují změny vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka. 

Dodáváme fungující software v intervalech týdnů až měsíců,s preferencí kratší 

periody. 

Lidé z byznysu a vývoje musí spolupracovat denně po celou dobu projektu. 

Budujeme projekty kolem motivovaných jednotlivců. Vytváříme jim prostředí, 

podporujeme jejich potřeby a důvěřujeme, že odvedou dobrou práci. 

Nejúčinnějším a nejefektnějším způsobem sdělování informací vývojovému týmu z 

vnějšku i uvnitř něj je osobní konverzace. 

Hlavním měřítkem pokroku je fungující software. 

Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. Sponzoři, vývojáři i uživatelé by měli být 

schopni udržet stálé tempo trvale. 

Agilitu zvyšuje neustálá pozornost věnovaná technické výjimečnosti a dobrému 

designu. 

Jednoduchost-umění maximalizovat množství nevykonané práce-je klíčová. 

Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vzejdou ze samo-organizujících se týmů. 

Tým se pravidelně zamýšlí nad tím, jak se stát efektivnějším, a následně koriguje a 

přizpůsobuje své chování a zvyklosti. 

 

Na tomto manifestu je založeno mnoho relativně nových vývojových modelů, 

nejpoužívanějšími jsou však modely Scrum a Extreme Programming (XP). 
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2.2.2.2 Scrum 
 

Scrum tak jak je známý dnes byl definován v roce 2010 ve volně dostupné příručce na 

stránkách www.scrum.org. Tato v současné době nejoblíbenější technika je vhodná do 

menších týmů o maximální doporučené velikosti deseti lidí. Nosným prvkem této metodiky je 

Product Backlog (volně přeloženo jako souhrn nedodělků/restů), kde jsou shromažďovány 

veškeré požadavky na vyvíjený software.  

Vývoj probíhá ve „Sprintech“. Sprint je časově omezený časový úsek, během kterého 

probíhá práce na komponentech Backlogu které mají největší prioritu. O obsahu Sprintu se 

rozhoduje na Scrum meetingu na jeho začátku. Součásti, které tým naplánuje zahrnout do 

příštího Sprintu, jsou zapsány na Sprint Backlog. Při Scrum meetingu je rovněž přesně 

definován stav, ve kterém se daná součást musí nacházet, aby ji bylo možno označit za 

dokončenou. 

Aby se předešlo rozporům mezi požadavky na produkt a jeho konečnou podobou, 

musí být stanoviska přijatá na Scrum meetingu schválena vlastníkem produktu.  Pokud jsou 

položky zapsané na Sprint Backlogu dokončeny dříve, než byl původní předpokládaný čas 

dokončení, je vhodné do něj po konzultaci s vlastníkem produktu přesunout další vhodnou 

položku z Product Backlogu. Obdobně se postupuje, když se ukáže, že položku na Sprint 

Backlogu nelze dokončit včas (s tím rozdílem, že se buďto jedná a změně definice stavu  

či o přesunu zpět na Product Backlog). 

Na konci každého sprintu probíhá retrospektivní meeting, při kterém vývojáři 

dostávají prostor pro určité shrnutí uběhlého sprintu. Při retrospektivním meetingu se 

neprobírají jen aspekty týkající se uplynulého vývoje - řeší se také například technologické 

nedostatky vývojových nástrojů nebo vztahy či komunikace mezi členy Scrumu. Tak SCRUM 

popisuje Richard Hundhausen [5]. 

 

2.2.2.2.1 Role ve Scrumu 
 

 Vlastník produktu (Product Owner): Osoba, která zodpovídá za priority 

projektu, podílí se na plánování, co bude implementováno v příštím sprintu. 

Zodpovídá za rozpočet projektu a také za finální přidanou hodnotu projektu.  

 

 Scrum Master: Volně přeloženo jako vůdce smečky. Scrum Master má na 

starosti celý proces Scrumu. Svůj tým však přímo nevede, dohlíží pouze na 

http://www.scrum.org/
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dodržování stanovených pravidel. Do děje uvnitř týmu zasahuje pouze 

v případě, že vznikne problém nebo konflikt. Scrum Master rovněž chrání svůj 

tým před přílišnými vnějšími vlivy, tak aby se tým mohl plně soustředit na 

svou práci. Povinnosti Scrum Mastera jsou v příručce definovány takto: 

1. Odstranění bariér mezi vývojáři a zákazníkem tak, aby zákazník 

v podstatě vývoj nepřímo řídil. 

2. Vést zákazníka k tomu, aby pomocí Scrumu dosáhl co nejvyšší přidané 

hodnoty a naplnil všechny cíle, které od projektu očekává. 

3. Zlepšování pracovního života týmu prostřednictvím rozvíjení kreativity 

jeho členů. 

4. Zvyšování týmové produktivity za použití všech možných 

„nenátlakových“ prostředků. 

5. Zlepšování kvality vývoje tak, aby byl výstup každého sprintu 

stoprocentně použitelný. 

 

 Tým: Lidé zodpovědní za samotný vývoj. V týmu neexistuje žádná přesně 

stanovená hierarchie a všichni členové si svou pracovní náplň plánují sami. 

Povinností týmu je svou personální skladbou zajistit schopnost vyřešit všechny 

problémy. Důvody proč tomu tak je, shrnuje příručka takto: 

1. Lidé jsou nejproduktivnější, když si svou práci plánují sami. 

2. Lidé lépe dodržují závazky vůči sobě, než závazky vůči někomu 

jinému. 

3. Lidé mívají během svého volného času mnoho kreativních myšlenek. 

4. Lidé vždy dělají to nejlepší, co umí. 

5. Pod nátlakem na zvýšenou pracovní aktivitu lidé přirozeně dělají 

mnohem více chyb. 

 

2.2.2.3 Extreme Programming (XP) 
 

Extreme Programming je metoda založená na promyšleném a disciplinovaném 

přístupu k vývoji. Klade důraz především na spokojenost zadavatele, což je důležitá součást 

manifestu agilního vývoje. XP se soustřeďuje na reakci na zadavatelovy potřeby a návrhy 

na změnu dokonce i v pokročilém stádiu vývoje, což zajišťuje jeho spokojenost. 
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Tato metoda rovněž zdůrazňuje týmovou práci – manažeři, zákazníci a vývojáři jsou 

součástí týmu podřízeného vývoji co možná nejkvalitnějšího softwaru. XP obsahuje 

jednoduchou a efektivní cestu jak tuto spolupráci zvládnout. 

Existují v něm čtyři metody, jak onu spolupráci zefektivnit – komunikace, 

jednoduchost, zpětná vazba a odvaha. 

Komunikace mezi vývojáři a zadavateli je v XP naprosto stěžejní. Design musí být co 

možná nejjednodušší a uživatelsky co nejpřívětivější. Zpětná vazba vychází z testování 

softwaru od prvního dne vývoje a probíhá pomocí unit testů, které jsou napsány ještě před 

začátkem samotného programování aplikace. Software by měl být koncovým uživatelům 

distribuován co možná nejrychleji. Stejně tak by měly být pružně naimplementovány 

požadované změny – XP se soustřeďuje na odvážné reakce na měnící se požadavky 

a technologie s nimi souvisejícími. 

Zadavatel je zodpovědný za sepsání uživatelských scénářů (user stories) a také 

za návrh, co má systém v reakci na ně provést. Každý scénář má okolo tří vět, které jsou 

napsány zadavatelovými slovy a jsou oproštěny od jakýchkoli technických výrazů. 

Dalším důležitým prvkem je důraz na rychlou dodávku implementovaných změn 

pomocí tzv. přírůstků a to proto, aby bylo možno co nejrychleji získat zpětnou vazbu a 

případně naimplementovat změny. 

Zajímavým jevem je párové programování. Veškerý kód je psán dvěma lidmi na 

jednom počítači (v duchu hesla „víc hlav víc ví“) – to napomáhá zvýšení výsledné kvality bez 

dopadu na časový aspekt. 

 

2.2.2.4 Shrnutí a porovnání agilního vývoje vůči klasickým 
vývojovým metodám 

 

Jak je z textu této kapitoly zřejmé, vývoj s použitím agilních metod prakticky 

odbourává důraz na přísné dodržování naplánovaných postupů, který je na zaměstnance 

kladen v případě použití klasických vývojových metod. Agilní metody spíše těží ze silně 

rozvinuté komunikace napříč všemi zainteresovanými stranami a neexistuje v něm téměř 

žádná procesní hierarchie.  
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2.3 Microsoft Team Foundation Server jako nástroj pro správu 
životního cyklu 

 

Jak je v této práci mnohokrát zmíněno, základním „stavebním kamenem“ pro úspěšné 

řízení projektů (efektivní naplňování tří pilířů, viz. kapitola 2.1.4.5.) je vhodné zvolení 

nástrojů pro podporu vývoje, jejich implementace a synchronizace. 

Existuje poměrně velké množství „nástrojových balíků“, které toto všechno umožňují 

(namátkou například Git, Mercurial nebo Subversion). Pro potřeby této bakalářské práce jsou 

však následující stránky věnovány produktu firmy Microsoft, Visual Studio Team Foundation 

Serveru. 

Microsoft Team Foundation Server poskytuje pro vývojové týmy základní 

funkcionality pro vzájemnou spolupráci v podobě velmi těsně integrovaného produktu.  

 

2.3.1 Základní funkcionality Microsoft Team Foundation Serveru 
 

Základní funkcionality Team Foundation Serveru je možno rozdělit takto: 

 správa projektů (Project Management), 

 sledování pracovních položek (Work Item Tracking), 

 řízení verzí (Version Control), 

 automatizace sestavování (Build Automation), 

 správa testovacích případů (Test Case Management), 

 práce s reporty (Reporting). 

 

2.3.1.1 Správa projektů 
 

Nástroj pro správu projektů je stěžejním nástrojem pro projektový management. 

Základem všech projektů je týmový projekt. V týmovém projektu se soustřeďují veškeré 

informace týkající se životního cyklu vyvíjených aplikací. Microsoft Team Foundation Server 

poskytuje široké možnosti jeho nastavení. Jednotlivé součásti lze pomocí nástrojů Team 

Foundation Server Power Tools nastavit tak, aby zajišťovaly co nejefektivněji podporu týmů 

v průběhu vývoje. Pomocí vhodné konfigurace lze docílit integraci v podstatě jakékoli 

metodiky vývoje nastíněné v článku 3. V případě složitějších vývojových modelů lze využít 

předpřipravených vývojových schémat (process templates) nebo popřípadě využít možnosti 
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importu předpřipravených schémat třetích stran. Samozřejmostí je také možnost vytvořená 

schémata exportovat. 

Oblasti návrhu process templates je věnováno množství internetových stránek, lze 

zmínit například oficiální fórum pro vývojáře společnosti Microsoft - www.social.msdn.com, 

které obsahuje mnoho vláken věnujících se této problematice a někteří vývojáři tato 

svépomocí vytvořená schémata také zdarma sdílí. 

. 

2.3.1.2 Sledování pracovních položek 
 

Pracovní položky v Team Foundation lze definovat jako položky práce, které je nutno 

organizací sledovat, aby bylo možné řídit vývoj softwaru. Řadíme mezi ně například: 

 úkoly (Tasks), 

 chyby (Bugs), 

 problémy (Problems), 

 testovací případy (Test Cases). 

 

Pracovní položky sdílejí jistá společná pole (například ID, Stav, Název či Popis) a 

obsahují úplnou historii změn. Work Item Tracking systém je značně rozšiřitelný, lze tedy 

například konfigurovat, jaká pole si může uživatel zobrazit, jaký může být stav položky či 

která pole jsou ukládána do datového skladu pro reporting. 

Všechna data týkající se Work Itemů jsou ukládána do databáze, a to včetně 

(volitelných) příloh, jako jsou například dokumenty, tabulky či soubory ve formátu PDF. 

 

2.3.1.3 Řízení verzí 
 

Jak již bylo zmíněno, s ohledem na faktor týmového rozdělení je nutné využívat 

efektivních způsobů, jak přistupovat k jednotlivým komponentům vyvíjeného systému a také 

toho, jak dané komponenty určitým způsobem centralizovat. 

Nástroj pro Version Controlling v Microsoft Team Foudation Serveru funguje na 

principu transakčního přenosu změn na k tomu určený databázový server – takzvaný centrální 

depozitář. V případě nemožnosti online přístupu k depozitáři (například z důvodu 

nekvalitního internetového připojení) lze samozřejmě pracovat také offline s tím, že se po 

opětovném připojení automaticky provede synchronizace. 

http://www.social.msdn.com/
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2.3.1.4 Automatizace sestavení 
 

Automatizace sestavování je jedna ze stěžejních součástí pro zefektivnění vývojových 

procesů. Vývojáři pracující na jednotlivých komponentách nemají téměř nikdy detailní 

povědomí o funkčních aspektech kompletního systému. Vzájemnou kompatibilitu 

jednotlivých komponent je tedy možné otestovat pouze jejich sestavením. Samotné sestavení 

systému je velmi složitý a na chyby náchylný proces. Kdyby neexistovaly automatické 

nástroje, museli by tuto činnost manuálně provádět detailně informovaní jedinci, což by 

zabralo obrovské množství času a navíc se nedá zcela vyloučit, že by finální sestavení 

neobsahovalo chyby. Vzhledem k tomu, že je žádoucí velmi brzké otestování integrovaných 

změn z důvodu okamžité eliminace chyb, musel by se celý proces mnohokrát opakovat. 

Z tohoto faktu vyplývá, že by finální náklady na manuální sestavování představovaly opravdu 

velmi vysokou částku, což činí tuto metodu krajně neefektivní. 

Sestavovací služby Team Foundation Serveru nabízejí integrovanou distribuovanou 

sestavovací platformu na vysoké úrovni. Sestavovací služby fungují přímo ve vývojovém 

prostředí a jsou úzce provázány se systémem sledování pracovních položek, systémem řízení 

verzí a systémem pro testování. 

Data ze sestavovacích služeb jsou mimo jiné centralizována v hlavním datovém skladu 

a informace o sestavovacích událostech lze pomocí notifikačního mechanismu snadno zasílat 

vývojářům například prostřednictvím elektronické pošty. Úspora prostředků a času je tedy 

v tomto případě opravdu značná. 

 

2.3.1.5 Správa testovacích případů 
 

Team Foundation Server obsahuje prostředí pro provádění automatických i 

manuálních testovacích scénářů. Výsledky testů jsou pro okamžitou přístupnost ukládány do  

databáze a lze jej tedy v případě potřeby účinně analyzovat, popřípadě jejich výsledky sdílet 

pomocí notifikačního mechanismu. 
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2.3.1.6 Práce s reporty 
 

Reporty jsou jednou z hlavních funkcí softwaru Microsoft Team Foundation Server. 

Jakákoli data uložená v depozitáři je možno zobrazit ve formě reportu. To umožňuje velmi 

snadno prohlížet a sestavovat různé ukazatele získané během procesu tvorby softwaru. Mezi 

zmíněné ukazatele řadíme například: 

 sledování pracovních položek, 

 reporty o sestaveních, 

 statistiky řízení verzí, 

 indikátory kvality (výkon a pokrytí kódu), 

 celkové reporty o zdraví projektu. 

 

Team Foundation Server se standardně dodává s hotovou sadou reportů, díky 

integrovanému nástroji však není problém vytvořit si i reporty vlastní. 

Nástroje pro práci s reporty nejsou prospěšné pouze pro projektové manažery, ale také 

pro vývojáře, kteří mohou s jejich pomocí snadno zjistit stav vývoje. Dělení reportů je 

zobrazeno v následující tabulce převzaté z knihy Řízení životního cyklu aplikací ve Visual 

Studiu [4]. 

 

Skupina Název Reportu Popis 

BUGS 

Bug Status 

Pomáhá ve sledování postupu týmu při řešení 

chyb. Ukazuje počty chyb v jednotlivých 

stavech v průběhu času, rozdělení chyb podle 

priority nebo závažnosti a počet chyb 

přiřazených jednotlivým členům týmu. 

Bug Trends 

Pomáhá sledovat, jaký je týmový trend 

z hlediska odhalování chyb. Ukazuje 

klouzavé průměry odhalených a vyřešených 

chyb v průběhu času. 

Reactivations 

Pomáhá sledovat efektivnost řešení chyb. 

Ukazuje počet vyřešených chyb vzhledem 

k počtu chyb, které byly označeny za 

vyřešené, ale později byly opět reaktivovány. 
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Skupina Název Reportu Popis 

BUILDS 

Build Quality 

Indicators 

Pomáhá sledovat, jak blízko je dokončený 

kód ke kvalitě požadované pro vydání. 

Ukazuje pokrytí kódu, změněné řádky v kódu 

mezi dvěma verzemi a počty chyb. 

Build Success Over 

Time 

Pomáhá sledovat změny v kvalitě kódu, který 

tým nahlásil. Ukazuje výsledky testů pro 

poslední sestavení každého dne. 

Build Summary 

Pomáhá určit stav jednotlivých sestavení. 

Zobrazuje seznam sestavení s výsledky testů, 

pokrytí kódu mezi dvěma verzemi 

připomínky ke kvalitě. 

PROJECT 

MANAGEMENT 

Burndown and  

Burn Rate 

Pomáhá sledovat pokrok týmu, co se týče 

dokončení prací v dané iteraci. Ukazuje, kolik 

hodin zbývá, míru pokroku a práci přiřazenou 

jednotlivým členům týmu. 

Remaining Work 

Slouží je sledování týmového pokroku. 

Ukazuje celkový počet hodin práce v iteraci a 

také práci zbývající. 

Status on All 

Iterations 

Slouží pro sledování týmového výkonu 

v jednotlivých iteracích. Porovnává původní 

odhady počtu hodin práce potřebných pro 

jednotlivou iteraci se skutečným stavem. Dále 

zobrazuje zbývající a uběhlý čas práce a počet 

chyb. 

Stories Overview 

Pomáhá sledovat stav implementace 

jednotlivých uživatelských scénářů. Ukazuje 

celkový počet práce, zbývající a dokončenou 

práci, výsledky testu akceptace a počty chyb 

propojených s jednotlivými uživatelskými 

scénáři. 

Stories Progress 
Pomáhá sledovat nejnovější pokrok 

v jednotlivých uživatelských scénářích. Pro 
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Skupina Název Reportu Popis 

každý uživatelský scénář zobrazuje zbývající 

a poslední dokončenou práci. 

TESTS 

Test Case Readlines 

Slouží ke sledování počtu hotových 

testovacích scénářů a počtu testovacích 

scénářů připravených ke spuštění. Zobrazuje 

počty testovacích scénářů v jednotlivých 

stavech připravenosti. 

Test Plan Progress 

Slouží ke sledování pokroku v testovacích 

plánech. Zobrazuje výsledky  běhů tesů 

v čase. 

Tabulka 1.1 – Dělení reportů 

2.3.2 Metody přístupu k Team Foundation Serveru 
 

Ke službám Team Foundation Serveru lze přistupovat mnoho různými způsoby. 

Řadíme mezi ně: 

 přístup z Visual Studia, 

 přístup pomocí administračních nástrojů TFS, 

 webový přístup, 

 přístup z aplikace Microsoft Excel, 

 přístup z aplikace Microsoft Project, 

 přístup z vývojového rozhraní Eclipse, 

 přístup z příkazového řádku, 

 přístup přes aplikace třetích stran. 

 

2.3.3 Architektura Microsoft Team Foundation Serveru 
 

Následující text pojednává o architektuře produktu Microsoft Team Foundation Server 

tak, jak je definován opět v knize Řízení životního cyklu aplikací ve Visual Studiu 2010 [4]. 

Team Foundation Server je založen na moderní třívrstvé architektuře orientované 

na služby. Skládá se z klienta, aplikační vrstvy a datové vrstvy. Aplikační vrstva spolupracuje 

s webovým serverem ASP.NET, jehož hostitelem je prostředí IIS6 nebo IIS7. Datovou vrstvu 

podporuje Microsoft SQL Server. 
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Architektura Team Foundation Serveru je optimalizována podle těchto základních 

předpokladů: 

 Mezi aplikační a datovou vrstvou existuje připojení s velkou šířkou pásma. 

 Servery aplikační a datové vrstvy mohou koexistovat na téže straně switche, 

což omezuje celkový dopad jejich provozu na síť. 

 Klienti mohou komunikovat s aplikační vrstvou z druhé strany switche nebo 

ze vzdálených umístění. 

 Mezi klienty a aplikační vrstvou existují jak připojení s malou šířkou pásma, 

tak i připojení s velkou šířkou pásma. 

 

2.3.3.1 Logická architektura Team Foundation Serveru 
 

 

Obr. 2.10. – Architektura Microsoft Team Foundation Serveru 

 

2.3.3.1.1 Aplikace Team Foundation Server 
 

Aplikace Team Foundation Server je webová aplikace ASP.NET, která běží 

 na aplikační vrstvě Team Foundation Serveru. Jejím hlavním účelem je provádět operace nad 

kolekcemi týmových projektů. Používá rovněž konfigurační databázi pro ukládání 

konfiguračních informací a informací o tom, za které kolekce týmových projektů nese 

aplikace Team Foundation Server zodpovědnost. 
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Na každé aplikační vrstvě běží jedna instance konfiguračního serveru a všechny stavy 

aplikační vrstvy se ukládají do databází. Každá aplikace Team Foundation Serveru může 

hostovat mnoho kolekcí týmových projektů. Požadavek může přicházet z jedné z mnoha 

kolekcí týmových projektů a může být zpracováván libovolnou instancí aplikace. 

 

2.3.3.1.2 Kolekce týmových projektů 
 

Kolekce týmových projektů je způsob seskupování týmových projektů a zároveň 

představuje výborný izolační mechanismus, jak uchovávat všechny tyto projekty odděleně. 

Každý jednotlivý projekt má na databázovém serveru svou vlastní databázi. 

 

2.3.3.1.3 Konfigurační databáze 
 

Jedná se o databázi založenou na platformě Microsoft SQL Server, která obsahuje 

konfigurační informace o aplikaci Team Foundation Server včetně kolekcí, které spravuje.  

Do konfigurační databáze se ukládají tyto informace: 

 mapa kolekce týmových projektů, 

 informace týkající se přístupu k SQL Serveru, 

 protokolové záznamy. 

 

Hlavní výhoda konfigurační databáze pramení z jednoduchého provádění globálních 

změn v aplikaci Team Foundation Server a aplikaci těchto změn na všechny kolekce projektů. 

Pro komunikaci s konfiguračním serverem existuje sada veřejných API. 

 

2.3.4 Fyzická architektura Team Foundation Serveru 
 

Komponenty softwaru Microsoft Team Foundation lze přizpůsobit v závislosti na 

plánovaném počtu aktivních uživatelů. Celou sadu potřebných nástrojů (aplikaci TFS, SQL 

Server a Microsoft SharePoint Services) lze nainstalovat na jeden server. Pokud však počet 

uživatelů přesáhne 450, je doporučena instalace na více serverů (zvlášť aplikační a datovou 

vrstvu). 

Při požadavku na vysokou dostupnost lze využít tzv. clusterování. Je také možné 

provozovat Team Foundation Server „v cloudu“ pomocí virtuálních serverů. 
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3 Správa životního cyklu ve společnosti – popis aktuálního stavu 
 

Tato práce je vypracovávána v rámci dlouhodobé bakalářské stáže ve společnosti 

KVADOS, a.s. a jejím záměrem je pokusit se o zkvalitnění interních vývojových procesů. 

V následující kapitole je představen profil společnosti, analyzován problém, který byl během 

odborné praxe vypozorován a v hrubých obrysech navrhnuto jeho řešení. 

 

3.1 Profil společnosti KVADOS, a.s. 
 

Společnost KVADOS, a.s. (zkratka vychází ze slovního spojení „KVAlitní 

DOdavatelské Služby“), je významným a respektovaným středoevropským producentem a 

dodavatelem vlastních softwarových řešení. Ta jsou známá pod značkami VENTUS, 

myAVIS,  myFABER,  myWORK,  mySTOCK,  myTEAM, myMACHINE, 

 myCASH a myDATACENTER. Na trhu působí od roku 1992 a zaměřuje se především na 

klienty ze segmentu obchodu a služeb. Zakládá si na vysoké kvalitě vnitřních procesů, které 

má certifikovány dle všech 6 norem využitelných v oblasti informačních a komunikačních 

technologií.  

Společnost KVADOS, a.s. dlouhodobě vyhledává příležitosti k vytváření nových trhů, 

kde si následně buduje pozici lídra. Úspěch zaznamenala například u mobilních informačních 

systémů. Stala se respektovaným hráčem již v 11 evropských zemích a svými produkty 

mnohde přispěla nejen k lepším hospodářským výsledkům našich zákazníků, ale i k 

optimalizaci procesů a změn myšlení lidí.  

KVADOS, a.s., je česká nezávislá akciová společnost s centrálou v Ostravě. Zapojuje 

se do lokálního dění a podporuje kvalitní projekty. Patří také mezi zakládající členy IT 

Clusteru – sdružení, které je vůdčí silou výzkumu a vývoje nových technologií v 

Moravskoslezském kraji. 

Mezi významné společnosti využívající softwarová řešení společnosti KVADOS, a.s. 

patří: ČD Telematika, a.s.; ČD Cargo, a.s.; Česká Pošta, a.s.; ČEZ, a.s.; KOFOLA, a.s.; 

Rudolf Jelínek, a.s.; SAZKA, a.s. a mnoho dalších, neméně významných společností.  
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3.2 Přehled ocenění získaných společností KVADOS, a.s. 
 

Společnost KVADOS, a.s. je držitelem mnoha ocenění, tato kapitola obsahuje 

jejich výčet. 

 Zlatý středník 2010:Ocenění RATED profesionální úrovně a kvality webové 

prezentace www.kvados.cz  

 Microsoft Industry Awards Finalist 2011: V kategorii Vývoj software a 

webových aplikací – klasická architektura řešení (myAVIS ve společnosti 

SAZKA, a.s.)  

 Nejlepší firemní web z oblasti IT 2009: Speciální cena poroty vydavatelství 

CPress Media za stránky www.myavis.cz  

 Microsoft Technology Awards Winner 2009: V kategorii Nejlepší řešení pro 

sjednocenou komunikaci (myAVIS Field Service ve společnosti ČEZ ICT 

Services, a. s.)  

 Microsoft Technology Awards Winner 2008: V kategorii Nejlepší řešení 

využívající Microsoft Windows Mobile (myAVIS™Field Service – mobilní 

řešení servisní práce ve společnosti ČD - Telematika a.s.)  

 Microsoft Industry Awards Winner 2007: V kategorii Nejlepší řešení pro 

telekomunikace (Sběr dat z elektroměrů a pracovní příkazy pomocí myAVIS 

Field Service v ČEZ, a. s.)  

 Microsoft Industry Awards Winner 2006: V kategorii Nejlepší řešení pro 

telekomunikace (Knižní velkoobchod Pemic – implementace myAVIS na MS 

SQL server 2005)  

 Microsoft Industry Awards Winner 2005: V kategorii Nejlepší řešení pro 

telekomunikace (myAVIS Field Sales SBS Drinks pro společnost Karlovarské 

minerální vody, a.s.)  

 Křišťálový disk 2007: Exponát myAVIS Field Service ze 17. ročníku 

mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX 
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3.3 Informační systém VENTUS 
 

Informační systém VENTUS je otevřeným modulárním programovým systémem ERP 

pro realizaci komplexního řešení v obchodních, obchodně-výrobních, distribučních a 

logistických společnostech. Informační systém VENTUS je schopen pokrýt všechny procesy 

probíhající ve společnostech tohoto segmentu včetně speciálních modulů pro celní agendy, 

materiálové řízení výroby, řízení skladového hospodářství, plánování, MIS a CRM nebo 

napojení na rozhraní B2B i B2C.  

Informační systém VENTUS je určen středním a větším společnostem, které požadují 

ověřený celopodnikový informační systém (ERP) přinášející prokazatelné zvýšení efektivity a 

transparentnosti činností a procesů, udržení manažerské kontroly při realizaci velkého objemu 

činností. Zákazníci informačního systému VENTUS nemusejí přizpůsobovat své procesy ERP 

systému, ale jsou schopni informační systém přizpůsobit vlastním procesům. 

Sama společnost KVADOS, a.s. využívá tento interně vyvinutý systém mimo jiné i 

jako nástroj projektového řízení. Ve společnosti KVADOS, a.s. informační systém VENTUS 

slouží ke správě lidských zdrojů, plánování a řízení projektů, správu problémů a v neposlední 

řadě ekonomickou správu projektů. 

Nevýhodou tohoto systému je absence jakékoli přímé vazby na konkrétní proces 

softwarového vývoje. Z tohoto důvodu příliš nenapomáhá k zefektivnění procesů, které 

tvorbu software provázejí. Pro tyto účely společnost využívá softwarové řešení Microsoft 

Team Foundation Server, které je detailně rozebráno v kapitole 2.1.3. 

 

3.4 Proces řízení projektů ve společnosti KVADOS, a.s. 
 

Cílem této kapitoly není detailní popis celého procesu, kapitola se zaměřuje pouze na 

fázi vývojovou, kde jsou splněny všechny předcházející body projektového řízení – jsou 

známy všechny funkční požadavky, zhotovená analýza, stanoven plán, definovány požadavky 

na architekturu a zhotoven design řešení funkčních požadavků. Společnost KVADOS a.s. je 

procesně řízenou společností.  

S vazbou na vývojovou část realizace projektu jsou funkční požadavky daného 

produktu rozděleny do úkolů, kterým jsou přiřazeny termíny a kapacity pro jejich realizaci.  

Ke správě projektů a jejich úkolů slouží ve společnosti KVADOS a.s. informační systém 

VENTUS. 
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 Projektový manažer na základě projektového plánu zadává jednotlivé úkoly dle 

funkčních požadavků stanoveným kapacitám. Detail úkolu informačního systému VENTUS 

zobrazuje následující obrázek. 

 

Obr. 3.1. – Pracovní položka v informačním systému VENTUS 

 

 Každý úkol definuje popis požadované změny/nové funkčnosti případně další 

činnosti. Dále je stanoven termín, odhadovaná časová náročnost a zodpovědná osoba za 

splnění úkolu. 

V případě programátorských úkolů po zahájení řešení je daná funkcionalita vyvíjena 

v rámci projektů, které jsou spravovány v MS Team Foundation Serveru. Programátor 

generuje zdrojové kódy, vytváří dokumentaci, která se následně archivuje v rámci projektu 

aplikace Team Foundation Server. 
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 Při ukončení práce nad daným úkolem je povinností každého programátora manuálně 

svázat změny zdrojových kódů daného projektu Team Foundation Serveru s úkolem 

informačního systému VENTUS. To je zajištěno vytvořením Workitemu v aplikaci Team 

Foundation Server, která obsahuje v podstatě duplicitní informace s definovaným úkolem 

jako informační systém VENTUS. Příklad pracovní položky dokumentuje následující 

obrázek: 

 
Obr. 3.2. – Pracovní položka v Microsoft Team Foundation Server 

 

3.4.1 Shrnutí současného stavu 
 

Aby měla kterákoli pověřená osoba k dispozici informace o aktuálním stavu řešených 

úkolů, je nutno, aby pracovníci manuálně evidovali všechny své pracovní činnosti ve dvou 

systémech.  

Tyto činnosti se zvlášť vykazují v informačním systému VENTUS a v nástroji pro 

podporu životního cyklu projektu Microsoft Team Foundation Server nad danými úkoly. 

 

3.5 Hlavní problémy současného stavu 
 

Společnost KVADOS a.s. má v současné době všechny interní nástroje umožňující 

efektivní projektové řízení, avšak tyto nástroje nejsou komfortní a centralizované – 

projektový manažer ke své práci využívá primárně informační systém VENTUS, kdežto 

vývojář naopak Microsoft Visual Studio s integrovaným Microsoft Team Foundation 

Serverem. 
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Oba nástroje mají specifické nástroje reportingu, které lze využívat pro reporting stavu 

projektu, případně slouží jako nástroj pro plánování dalšího vývoje. 

Další podstatnou nevýhodou je absence podpory nových agilních metodik (SCRUM) 

v informačním sytému VENTUS. Společnost KVADOS a.s. si pro rok 2013 stanovila 

strategický cíl zavést tyto agilní metodiky pro vývoj zákaznických řešení.  

Podporu pro tyto metodiky má nyní integrovanou pouze v nástroji MS Team 

Foundation Server 2012, který je ale synchronizován s informačním systémem VENTUS 

pouze manuálně. Je tedy nutné nalézt řešení pro alespoň částečnou automatizaci „migračních“ 

procesů mezi informačním systémem VENTUS a Microsoft Team Foundation Serverem. 

 

3.6 Návrh řešení 
 

Vyřešení výše zmíněného problému je možno dosáhnout návrhem určitého 

aplikačního rozhraní, které by zajistilo alespoň částečné automatické propojení informačního 

systému VENTUS vyvinutého společnosti KVADOS, a.s. s nástrojem pro podporu správy 

životního cyklu vývoje Microsoft Team Foundation Server. 

Aplikační rozhraní by mělo využívat maximálních možností a výhod daných systémů 

a minimalizovat tak dopad na neefektivnost činnosti pracovníků, založenou na nutnosti 

evidence duplicitních informací  zvlášť v informačním systému VENTUS a zvlášť 

v Microsoft Team Foundation Server. 

Toto aplikační rozhraní by také výrazně snížilo riziko chyb vznikajících z nutnosti 

přesného zadávání informací a minimalizovalo tak čas nutný pro jejich opravy. 
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4 Návrh rozhraní pro správu pracovních požadavků Microsoft 
Team Foudation Serveru 
 

Cílem této kapitoly je návrh aplikačního rozhraní pro propojení ERP (v tomto případě 

informačního systému VENTUS) a Microsoft Team Foundation Server 2012, tak aby byla 

zajištěna efektivní transformace dat mezi oběma systémy. 

Informační systém VENTUS v tomto slouží jako prvotní zdroj jednotlivých úkolů 

k realizaci. Tyto úkoly jsou následně přiřazeny ke konkrétním Team Foundation Server 

projektům. 

Mimo rozsah této bakalářské práce dojde  k vytvoření ASP.NET webové aplikace pro 

administraci Workitemů.  

Pro účely evidence činností provázející řešení konkrétního TFS Workitemu dojde 

k napojení na uživatelskou verzi aplikace umožňující vykazování činností nad konkrétním 

úkolem v Team Foundation Serveru – aplikace TFS WorkingOn. Posouzení možností této 

aplikace bylo součástí mé bakalářské stáže. 

Architekturu řešení znázorňuje následující obrázek. Součásti navrhovaného systému 

jsou ohraničeny červeně. 

 

 

Obr. 4.1. - Architektura řešení 
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4.1 Objektový model 
 

V první fázi je nutné jednotlivé části celého systému převést do objektového návrhu. 

Společnost KVADOS, a.s. svá řešení vyvíjí na technologii Microsoft .NET Framework 

s využitím programovacího jazyka C#, ani v tomto případě tomu není jinak. 

Programovací jazyk C# je výkonný, objektově orientovaný programovací jazyk, 

který je svou syntaxí velice podobný programovacímu jazyku C, C++  nebo JAVA [7]. 

V první části je vyobrazen návrh objektového modelu úkolů, které vznikají 

v informačním systému VENTUS. 

 

4.1.1 Model tříd ERP systému VENTUS 
 

Následující obrázek zobrazuje návrh tříd, představující objektový model úkolu IS 

VENTUS s vazbou na další objekty. 

 

 

Obr. 4.2. – Class diagram informačního systému VENTUS  

 

Vzhledem k procesům řízení projektů ve společnosti KVADOS, a.s. stojí na nejvyšší 

úrovni hierarchie objekt Project, který je reprezentací projektu, nad kterým jsou vytvářeny a 

plánovány konkrétní úkoly. 

Tato třída má vazbu na jednotlivé požadavky ve vztahu 1:N k třídě Request. Každý 

Request má na sebe vázány jednotlivé úkoly. Úkoly jsou prezentovány třídou Workitem 

s vazbou na řešitele (třída User), stav (výčet WorkItemState) a kategorii úkolu (výčet 

WorkItemCategory). Definice třídy Workitem je součástí první přílohy. 
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4.1.2 Model tříd Microsoft Team Foundation Serveru 
 

Následující obrázek vyobrazuje objektový model pro abstrakci objektů Team 

Foudation Serveru. 

 

 

Obr. 4.3. – Class diagram Microsoft Team Foundation Serveru 

 

V Microsoft Team Foundation Serveru je ústředním objektem Projekt (třída Project). 

Každému Team Foundation Server projektu je deklarována množina týmových členů (třída 

Team) s vazbou na jednotlivé členy (třída User). 

 Pod Team Foundation Server projektem je definována množina pracovních úkolů 

(třída Workitem), která se může nacházet v určitém stavu (výčet WorkitemState) a je určitého 

typu (výčet WorkitemType). 

Příklad definice třídy Workitem je v příloze č.2. 
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4.2 Datový model 
 

Jak informační systém VENTUS, tak i Microsoft Team Foundation Server ukládá svá 

data do databáze založené na platformě Microsoft SQL Server. 

Informační systém VENTUS využívá ke své činnosti přímý přístup do databáze přes 

uložené procedury nebo přímých příkazů jazyka SQL. Team Foundation Server využívá pro 

komunikaci s databázovým systémem definovanou množinu webových služeb, které jsou 

detailně popsány v Microsoft Extending Team Foundation SDK na internetové adrese 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb130146(v=vs.110).aspx.  

Datový model informačního systému VENTUS je pro názornost vyobrazen na následující 

straně. 

 

Základními tabulkami jsou: 

 K_POZADAVKY: definuje databázovou strukturu pro požadavky daného 

projektu evidovaného v informačním systému VENTUS 

 K_USERS: databázová struktura pro uložení všech uživatelů (pracovníků) 

informačním systému VENTUS 

 K_UKOLY: obsahuje data o všech úkolech, které byly a jsou v informačním 

systému VENTUS evidovány 

 

  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb130146(v=vs.110).aspx
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Obr 4.4. – Datový model informačního systému VENTUS 
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5 Návrh komunikačního rozhraní mezi ERP systémem a Microsoft 
Team Foundation Serverem  
 

Mezi cíle mé bakalářské práce patřilo navrhnutí komunikačního rozhraní, které by do 

určité míry automatizovalo proces komunikace mezi informačním systémem VENTUS a 

Microsoft Team Foundation Serverem.  

V minulých kapitolách jsou detailně popsány objektové modely obou systémů, 

definován databázový model a popsán způsob komunikace s Microsoft Team Foundation 

Serverem.  

Na následujících stránkách je zjednodušeně popsáno vyvíjené aplikační rozhraní, které 

má za úkol: 

1. Napojení se na zdrojová data 

2. Transformaci do definovaných entit, které jsou použitelnou formou pro další 

aplikační logiku řešení 

5.1 Komunikační rozhraní pro informační systém VENTUS 
 

Komunikační rozhraní pro IS VENTUS je založeno na 3 třídách, které umožňují práci 

s projektem, požadavkem a úkolem. Následující obrázek zobrazuje diagram tříd popisovaného 

komunikačního rozhraní IS VENTUS. 

 

Obr. 5.1 – Diagram tříd rozhraní pro komunikaci s informačním systémem VENTUS 
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Třída ProjectService obsahuje následující metody pro práci s Ventus projektem: 

 GetDetail – public Project GetDetail(string ProjectID) 

vrací detail daného projektu IS VENTUS 

o Vstupní parametry: 

 ProjectID – ID Ventus projektu 

o Výstupní parametry: 

 Základní třída Project 

 GetList – public List<Project> GetList() 

vrací seznam všech projektů IS VENTUS 

o Výstupní parametr – kolekce objektů Project 

 GetRequestList – public List<Request> GetRequestList(string ProjectID) 

vrací seznam požadavků evidovaných pod daným projektem 

o Vstupní parametry: 

  ProjectID – ID kontrétního Ventus projektu 

o Výstupní parametr: 

 kolekce objektů Request představující objektovou interpretaci 

Ventus požadavků 

 UpdateData – public void UpdateData(Project ProjectData) 

provede aktualizaci dat o konkrétním projektu. 

o Vstupní parametr : 

 základní objekt Project představující objektovou interpretaci 

Ventus projektu 

 

Třída RequestService obsahuje metody pro práci s požadavkem informačního 

systému VENTUS: 

 GetDetail – public Request GetDetail(string RequestID) 

vrací detail daného požadavku IS VENTUS 

o Vstupní parametry:  

 ID Ventus požadavku 

o Výstupní parametry: 

 Objekt Request – představující objektovou interpúretaci Ventus 

požadavku 
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 GetWorkitemList – public List<Workitem> GetWorkitemList(string 

RequestID) 

vrací seznam všech úkolů daného požadavku IS VENTUS 

o Vstupní parametry: 

 ID Ventus požadavku 

o Výstupní parametry: 

 Kolekce objektů Workitem, kterou jsou objektovou interpretací 

úkolu evidovaných v IS VENTUS 

 Update – public void Update(Request RequestData) 

provede aktualizaci požadavku. 

o Vstupní parametry: 

 Objekt Request – představující objektovou interpretaci Ventus 

požadavku 

 

Třída WorkitemService obsahuje tyto metody pro práci s úkolem IS VENTUS: 

 EstimateTimeUpdate – public void EstimateTimeUpdate(string WorkitemID, 

double EstimateTimeData) 

aktualizuje čas zbývající do vyřešení daného úkolu 

o Vstupní parametry: 

 WorkitemID – ID Ventus úkolu 

 EstimateTimeData – zbývající čas řešení daného úkolu 

 GetDetail – public Workitem GetDetail(string WorkitemID)  

načte detail úkolu IS VENTUS 

o Vstupní parametry: 

 WorkitemID – ID Ventus úlohy 

o Výstupní parametry: 

 Základní objekt Workitem předtsavující objektovou interpretaci 

Ventus úlohy s daným ID 

 GetRequestWorkitem – načte seznam úkolů daného požadavku IS VENTUS. 

Existují 2 varianty této metody (jsou možné i další varianty, které po zvážení 

funkčních požadavků nebyly implementovány) 

o public List<Workitem> GetRequestWorkitem(Request 

RequestData) 

tato implementace slouží pro získání seznamu všech úloh bez závislosti 

na typ úlohy a jejím stavu 
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 Vstupní parametry: 

 Objekt Request – objektová interpretace Ventus 

požadavku 

 Výstupní parametr: 

 Kolekce objektů Workitem předtavující objektovou 

interpretaci Ventus úloh 

o public List<Workitem> GetRequestWorkitem(string RequestID, 

WorkitemCategory Category, WorkitemState State) 

tato implementace slouží pro získání seznamu všech úloh daného 

požadavku určitého typu a stavu 

 Vstupní parametry: 

 RequestID – ID Ventus požadavku 

 Category – kategorie dané úlohy 

 State – stav dané úlohy 

 Výstupní parametr: 

 Kolekce objektů Workitem předtavující objektovou 

interpretaci Ventus úloh 

 

 GetUserWorkitem – načte seznam úkolů daného řešitele: Byly 

implementovány 3 základní varianty této metody 

o public List<Workitem> GetUserWorkitem(User UserData) 

 Vstupní parametry: 

 UserData – objekt User – objektová interpretace 

Ventus uživatele 

 Výstupní parametry: 

 Kolekce objektů Workitem představující objektovou 

interpretaci Ventus úloh 

o public List<Workitem> GetUserWorkitem(string UserID, 

WorkitemCategory Category, WorkitemState State) 

 Vstupní parametry: 

 UserID – ID Ventus uživatele 

 Category – kategorie dané úlohy 

 State – stav dané úlohy 
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 Výstupní parametry: 

 Kolekce objektů Workitem představující objektovou 

interpretaci Ventus úloh 

o public List<Workitem> GetUserWorkitem(User UserData, 

WorkitemCategory Category, WorkitemState State) 

 Vstupní parametry: 

 UserData – objekt User – objektová interpretace 

Ventus uživatele 

 Category – kategorie dané úlohy 

 State – stav dané úlohy 

 Výstupní parametry: 

 Kolekce objektů Workitem představující objektovou 

interpretaci Ventus úloh 

 

 

 ChangeState – public void ChangeState(string WorkitemID, WorkitemState 

CurrentWorkitemState)  

změní stav daného úkolu 

o Vstupní parametry: 

 WorkitemID – ID dané Ventus úlohy 

 WorkitemState – stav Ventus úkolu 

 ResolverChange – umožňuje změnu řešitele daného úkolu. Byly 

implementovány 2 varianty této metody: 

o public void ResolverChange(User OldUser, User NewUser) 

 Vstupní parametry: 

 OldUser – objekt User – objektová reprezentace 

původního řešitele 

 NewUser – objekt User – objektová reprezentace 

nového řešitele 

o public void ResolverChange(string  OldUserID, string  NewUserID) 

 Vstupní parametry: 

 OldUserID – ID původního řešitele 

 NewUserID – ID nového řešitele 
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 Update – public void Update(Workitem WorkitemData)  

provede aktualizaci daného úkolu. 

o Vstupní parametry: 

 WorkitemData – objektová reprezentace Ventus úlohy 

 

Jednotlivé metody obsahují aplikační logiku pracující se základními entitami a 

databází IS VENTUS. Jak již bylo zmíněno, IS VENTUS využívá jako úložiště dat 

Microsoft  SQL Server. V technologii .NET Framework existuje možno několik přístupů, jak 

s daty operovat: 

 ADO.NET, 

 Entity Framework, 

 LinQ to SQL. 

 

Pro potřeby tohoto projektu je využito možností EntityFrameworku, který pracuje 

s databázovým kontextem IS VENTUS. Takto zpřístupněný databázový kontext se převádí na 

model daného typu. 
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Ukázka definice metody GetDetail: 

 

 

Kde detailnější definici obsahující zmiňovanou transformaci do entitního modelu 

obsahuje metoda GetDetail třídy Factories.Ventus.WorkitemService: 

 

  

public Workitem GetDetail(string WorkitemID) 
        { 
            Workitem workitem = new Workitem(); 
            string[] idx = WorkitemID.Split('_'); 
            using (var ctx = new VentusModelContainer()) 
            { 
                var r = (from d in ctx.K_UKOLY 
                         where d.IDD == Convert.ToInt32(idx[0]) 
                         && d.IDI == Convert.ToInt16(idx[1]) 
                         && d.IDP == Convert.ToInt32(idx[2]) 
                         && d.IDT == Convert.ToInt16(idx[3]) 
                         select d).FirstOrDefault(); 
 
                workitem.ID = r.IDD.ToString() + "_" + r.IDI.ToString() + "_" + 
r.IDP.ToString() + "_" + r.IDT.ToString(); 
                workitem.Name = r.NAZEV; 
                workitem.RequestID = r.POZAD_ZADANI_POD_IDD.ToString() + "_" + 
r.POZAD_ZADANI_POD_IDI.ToString() + "_" + r.POZAD_ZADANI_POD_IDP.ToString() + "_" + 
r.POZAD_ZADANI_POD_IDT.ToString(); 
                workitem.CreatedBy = r.AUTOR; 
                workitem.Created = r.TS; 
                workitem.AssignedTo = r.ZODP_OSOBA_IDD.ToString() + "_" + 
r.ZODP_OSOBA_IDI.ToString() + "_" + r.ZODP_OSOBA_IDP.ToString() + "_" + 
r.ZODP_OSOBA_IDT.ToString(); 
                workitem.CalculatedTime = Convert.ToDouble(r.NAROCNOST_MNOZ); 
                workitem.Category = getCategory(r.KATEGORIE_IDD, r.KATEGORIE_IDI, 
r.KATEGORIE_IDP, r.KATEGORIE_IDT); 
                workitem.RequiredDate = r.TERMIN_PREDANI_POZAD; 
                workitem.StartDate = r.TERMIN_ZAHAJENI_POZAD; 
            } 
            return workitem; 
        } 

public Workitem GetDetail(string WorkitemID) 
        { 
            return new Factories.Ventus.WorkitemService().GetDetail(WorkitemID); 
        } 
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5.2 Komunikační rozhraní pro Microsoft Team Foundation Server 
 

Jak již bylo zmíněno, komunikace s Microsoft Team Foundation Serverem probíhá 

pomocí SDK Team Foundation Serveru vydaným přímo společností Microsoft. 

Následující obrázek obsahuje definici diagramu tříd, které pracují se základními 

strukturami TFS. 

 

Obr. 5.2. – Diagram tříd rozhraní pro komunikaci s Microsoft Team Foundation Serverem 

 

Třída ProjectService obsahuje implementaci metod pro práci s TFS projekty: 

 GetDetail – public Project GetDetail(string ProjectID)  

vrací detailní informace o TFS projektu 

o Vstupní parametry: 

 ID TFS projektu 

o Výstupní parametry: 

 Objektová reprezentace TFS Projektu 

 GetList – public List<Project> GetList()  

vrací kompletní seznam TFS projektů 

o Výstupní parametry: 

 Kolekce objektů Tfs.Project představující objektovou 

reprezentaci TFS projektu 

 GetWorkitemList – vrací seznam workitemů daného TFS projektu. Byly 

implementovány 2 varianty této metody: 

o  public List<Workitem> GetWorkitemList(string ProjectID) 

 Vstupní parametry: 

 ID TFS projektu 

 Výstupní parametry: 

 Kolekce objektů Tfs.Workitem – objektová prezentace 

TFS úloh 
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o public List<Workitem> GetWorkitemList(string ProjectID, 

WorkitemType Type, WorkitemState State) 

 Vstupní parametry: 

 ProjectID  - ID TFS projektu 

 Type - Typ úlohy 

 State  - Stav úlohy 

 UpdateData – public void UpdateData(Project ProjectData)  

aktualizuje data TFS projektu 

o Vstupní parametry: 

 ProjectData – objekt Project reprezentující TFS projekt 

 

Třída TeamService obsahuje tyto metody pro práci s daty TFS týmu: 

 GetUserList – public List<User> GetUserList(string TeamID)  

vrací seznam všech uživatelů dané TFS skupiny 

o Vstupní parametry: 

 ID TFS týmu 

o Výstupní parametry: 

 Kolekce objektů Tfs.User 

 GetWorkitemList – vrací seznam workitemů dané TFS skupiny, tzn. Seznam 

workitemů všech členů daného TFS týmu. Byly implementovány 2 varianty 

této metody: 

o public List<Workitem> GetWorkitemList(string TeamID) 

 Vstupní parametry: 

 ID TFS týmu 

 Výstupní parametry: 

 Kolekce objektů Tfs.Workitem – objektovou 

reprezentaci TFS úloh 
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Třída UserService obsahuje následující metodu pro práci s uživateli TFS.  

 GetWorkitemList – vrací seznam workitemů daného uživatele. Byly vytvořeny 

2 základní varianty této metody: 

o public List<Workitem> GetWorkitemList(string UserID) 

 Vstupní parametry: 

 UserID – ID TFS uživatele 

 Výstupní parametry: 

 Kolekce objektů Tfs.Workitem 

 

Třída WorkitemService obsahuje implementaci metod pro práci s jednotlivými 

workitemy: 

 GetDetail – public Workitem GetDetail(string WorkitemID)  

vrací základní data TFS workitemu 

o Vstupní parametry: 

 WorkitemID – ID TFS workitemu 

o Výstupní parametry: 

 Objekt Tfs.Workitem 

 GetWorkitemByState – public List<Workitem>  GetWorkitemByState(string 

ProjectID, WorkitemState State)  

vrací seznam workitemů v daném stavu 

o Vstupní parametry: 

 ID TFS projektu 

 Stav TFS workitemu 

o Výstupní parametry: 

 Kolekce objektu Tfs.Workitem 

 GetWorkitemByType – public List<Workitem> GetWorkitemByType(string 

ProjectID, WorkitemType Type)  

vrací seznam workitemů daného typu 

o Vstupní parametry: 

 ID TFS projektu 

 Typ TFS workitemu 

o Výstupní parametry: 

 Kolekce objektů Tfs.Workitem 
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 ChangeEstimateTime – public void ChangeEstimateTime(string 

WorkitemID,Double WorkitemEstimateTime) 

aktualizuje zbývající čas pro řešení úkolu 

o Vstupní parametry: 

 ID TFS workitemu 

 Zbývající čas řešení TFS workitemu 

 ChangeState – public void ChangeState(string WorkitemID,WorkitemState 

State)  

mění stav daného workitemu 

o Vstupní parametry: 

 ID TFS workitemu 

 TFS stav workitemu 

 ResolverChange – změna řešitele TFS workitemu. Byly implementovány 2 

varianty definice této metody: 

o public void ResolverChange(string WorkitemID,User OldUser, User 

NewUser) 

 Vstupní parametry: 

 ID TFS workitemu 

 OldUser – objekt reprezentující původního řešitele 

 NewUser – objekt reprezentující nového řešitele 

o public void ResolverChange(string WorkitemID,string OldUserID, 

string NewUserID) 

 Vstupní parametry: 

 ID TFS workitemu 

 OldUserID – ID původního řešitele 

 NewUserID – ID nového řešitele 

 

 Update – public void Update(Workitem WorkitemData) 

aktualizuje základní vlastnosti workitemu 

o Vstupní parametry: 

 WorkitemData – objektová reprezentace TFS workitemu 
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Metody přístupu k Microsoft Team Foundation Serveru jsou obecně známé a není je 

tedy nutné dále rozebírat. Přesto je na následujících řádcích uveden příklad třídy pro 

vytvoření pracovní položky tak, jak je prezentován v SDK Team Foundation Serveru pro 

vytvoření pracovní položky: 

 

 

Kde detailnější definici metody pro vytvoření pracovní položky obsahuje třída 

Factories.Tfs.WorkitemFactories: 

 

 

Je potřeba si uvědomit, že se jedná o modelový případ, který nemá přímou návaznost 

na navrhovaný systém. 

  

public void Create(Project ProjectData, Workitem WorkitemData) 
        { 
            Uri collectionUri = new Uri(tfsServerName); 
            TfsTeamProjectCollection tpc = new TfsTeamProjectCollection(collectionUri); 
            WorkItemStore workItemStore = tpc.GetService<WorkItemStore>(); 
            Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Client.Project teamProject = 
workItemStore.Projects[ProjectData.Name]; 
            WorkItemType workItemType = teamProject.WorkItemTypes[WorkitemData.TypeName]; 
 
 
            WorkItem w = new WorkItem(workItemType) 
            { 
                Title = WorkitemData.Title, 
                Description = WorkitemData.Description, 
                State = WorkitemData.State.ToString() 
            }; 
 
            w.Save(); 
        } 

public void Create(Project ProjectData, Workitem WorkitemData) 
        { 
            WorkitemFactories f = new Factories.Tfs.WorkitemFactories(); 
            f.Create(ProjectData,WorkitemData); 
        } 
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5.3 Návrh synchronizace dat mezi informačním systémem VENTUS 
a Microsoft Team Foundation Serverem 

 

Předchozí kapitoly popisovaly návrh rozhraní pro práci jak s prostředím informačního 

systému VENTUS, tak i Microsoft Team Foundation Serverem. Takto vytvořené rozhraní 

umožňuje propojení těchto systémů.  

Jelikož ve společnosti KVADOS, a.s. není doposud definován vztah mezi projektem 

definovaným v informačním systému VENTUS a projektem v Microsoft Team Foundation 

Serveru, bylo nutné vytvořit mezičlánek definující tuto vazbu. 

Jako možná řešení tohoto problému byla zvažována: 

1. Definice této vazby přímo v IS VENTUS – nevýhodou je skutečnost, že jeden projekt 

evidovaný v IS VENTUS může být řešen v několika TFS projektech. Není neobvyklá 

situace, kdy je jeden VENTUS projekt (obchodní případ) složen z požadavků na vývoj 

více produktů, které mají v TFS svou vlastní projektovou větev. Z tohoto důvodu je 

administrace v informačním systému VENTUS komplikovaná a není určena 

produktovým manažerům, kteří nemají vazbu na řízení výrobní části 

2. Definice projektového portálu – ASP.NET aplikace, která by umožňovala 

teamleaderům výrobního oddělení distribuci úkolů z IS Ventus do Team Foundation 

Serveru 

 

Pro realizaci byla ve finále vybrána varianta ASP.NET aplikace. Tým programátorů 

.NET vytvořil Windows Service, který se s využitím rozhraní jehož návrh je součástí této 

práce v daných intervalech napojuje na interní data informačního systému VENTUS, které 

distribuuje do lokálního úložiště ASP.NET aplikace. 

Na základě definovaných upozornění jsou Teamleadeři výrobního oddělení 

informováni o nových úlohách. V rámci výskytu nových úkolů pomocí webového portálu 

přiřazují jednotlivé úkoly do TFS projektů. Tímto vznikají požadované duplicitně zadané 

úkoly, které mezi sebou udržují vazbu v rámci navrženého projektového portálu. 

V další fázi společnost KVADOS, a.s. počítá i se zpětnou aktualizací dat z Team 

Foundation Serveru do IS VENTUS  týkajících se změn stavů a aktuálních časů řešení daných 

úkolů.
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6 Závěr 
 

Bakalářská práce jako celek je rozdělena do šesti kapitol. Druhá kapitola je rozdělená 

do tří podkapitol. Kapitola 2.1popisuje základní pojmy z terminologie řízení životního cyklu 

aplikací. Cílem této kapitoly je tyto pojmy vysvětlit jednoduchou formou tak, aby čtenář 

neměl problémy porozumět textu v případech, kdy jsou tyto pojmy použity v dalším průběhu 

práce. Kapitola rovněž popisuje přístupy ke správě životního cyklu. 

Kapitola 2.2 detailněji rozebírá samotné vývojové metodiky od těch nejjednodušších 

až po ty složitější. Vývojové modely jsou rovněž rozděleny na klasické a agilní, které jsou 

následně vzájemně porovnány. 

Z dosavadního průběhu práce vyplývá důležitost adekvátní podpory vývoje pomocí 

k tomu určených softwarových nástrojů. Jeden z nich, Microsoft Team Foundation Server je 

do detailů analyzován v kapitole 2.4. Předmětem této kapitoly není pouze nastínit 

funkcionalitu jednotlivých součástí, ale také v hrubých obrysech objasnit jeho architekturu. 

Samotná praktická část, která byla řešena v rámci bakalářské stáže, začíná analýzou 

stavu v třetí kapitole. Z analýzy vyplývá, že používaný interně vyvinutý ERP systém 

VENTUS nedisponuje veškerými prostředky, které jsou potřebné zejména pro agilní 

metodiku vývoje. K tomuto účelu je v organizaci používán Microsoft Team Foundation 

Server. Problémem je však integrace těchto dvou nástrojů, jelikož synchronizace dat se musí 

provádět manuálně. Řešení této neefektivity spočívá v alespoň částečném zautomatizování 

tohoto problému. 

Návrh systému pro řešení problému definovaného v analytické části je obsahem čtvrté 

kapitoly, ve které jsou dekomponovány procesy práce s pracovními položkami jak 

v informačním systému VENTUS, tak i v nástroji Microsoft Team Foundation server. 

Z přímého porovnání vyplývá, že procesy se do značné míry liší a je tedy nutné vytvořit 

určitý mezičlánek (KVADOS Workitem Interface), který zajistí korektní asociaci pracovních 

položek jak s informačním systémem VENTUS, tak s Microsoft Team Foundation Serverem. 

Samotný návrh implementace tohoto rozhraní je popsán v kapitole 5. 

Řešení, navrhnuté v této bakalářské práci je v současné době ve společnosti KVADOS 

implementováno ve fázi, kdy lze pomocí tohoto rozhraní převádět pracovní položky 

 do nástroje Microsoft Team Foundation Server, v dalších verzích se počítá i se schopností 

zpětného převodu na informační systém VENTUS. Mohu tedy konstatovat, že cíl bakalářské 

práce lze považovat za splněný. 
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Tato bakalářská práce dle mého názoru vyniká zejména, co se týče návaznosti 

jednotlivých součástí. Z tohoto důvodu poskytuje komplexní pohled na problematiku správy 

životního cyklu aplikací nejen teoreticky, ale také demonstruje použití získaných poznatků 

v praxi. 
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Příloha 1: Třída pro práci s pracovní pološkou IS VENTUS 
  

 

  

using System; 
 
 
namespace Kvados.TFS.CommunicationModule.Enities.Ventus 
{ 
    public class Workitem 
    { 
        public string ID 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public string Name 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public WorkitemCategory Category 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public double CalculatedTime 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public string AssignedTo 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public DateTime StartDate 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public DateTime RequiredDate 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public DateTime Created 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public double EstimateTime 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
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public string CreatedBy 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public WorkitemState WorkitemState 
        { 
            get; 
            { 
            } 
            set 
            { 
            } 
        } 
 
         
 
        public User User 
        { 
            get 
            {               
            } 
            set 
            { 
            } 
        } 
 
        public string RequestID 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 
} 
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Příloha 2: Třída pro práci s pracovní položkou Team Foundation 
Serveru 

 

 

  

using System; 
using System.Collections.Generic; 
 
 
namespace Kvados.TFS.CommunicationModule.Enities.Tfs 
{ 
    public class Workitem 
    { 
        public string Title 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public string Description 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public WorkitemType Type 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public string TypeName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public string AssignedTo 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public WorkitemState State 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public DateTime Created 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public DateTime RequiredDate 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public DateTime ResolveDate 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
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public List<Workitem> Links 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
                
    } 
} 

 


