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ÚVOD

Tato  práce  je  věnována  informačním  systémům  a  způsobům  jejich  vývoje.  Zcela 

záměrně  jsem se vyhnul  slovu „výroba“,  protože dostatečně  nereprezentuje proces 

vzniku softwarového produktu, jakým jsou informační systémy.

A co je na „výrobě“ softwaru tak odlišného? Software je nehmotný, a proto jej nelze 

nakreslit  a  okótovat  před  výrobou  a  jednoduše  změřit  jeho  fungovaní  při  předání. 

Součástí  návrhu i vývoje je všudypřítomná změna, se kterou se musí vývojový tým 

vypořádat a splnit představy zákazníka.

Cílem  práce je  prozkoumat  proces  návrhu  a  vývoje  informačních  systémů  a  tyto 

poznatky využít v praxi tak, aby se prostřednictvím navržených změn tento proces v 

konkrétní vývojářské firmě zefektivnil.

Jako  první  se  věnuji  definici  informačního  systému,  různým  pohledům  na  jeho 

architekturu a vlastnostem, které jsou vyžadovány u moderního systému. Jak jsem se již 

zmínil, za výsledek je odpovědný vývojový tým, a proto je řízení projektů informačních 

systémů nepostradatelnou částí této práce. Tam kde končí podrobnost kapitoly řízení 

projektů,  pokračují  metodiky  vývoje  softwaru.  Ty  předepisují  průběh  projektu  na 

nejnižší  úrovni.  Stěžejními částmi  práce jsou analýza softwarové firmy a především 

doporučení změn v organizaci vývoje, které mají zlepšit jeho efektivitu.
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1  INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Výroba (či  přesněji  vývoj)  informačního systému,  jakožto  nehmotného  majetku,  má 

odlišný  charakter  ve  srovnání  s  výrobou  hmotných  produktů.  Významem  a 

podrobnějším rozborem tohoto pojmu se zabývá následující kapitola.

1.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM

Jako informační  systém (IS)  lze chápat  takový systém,  ve kterém jsou vazby mezi 

prvky tohoto systému realizovány výměnou informací1. Obecně se tedy jedná o systém 

nezávislý na způsobu výměny dat. Obsahem této práce jsou však informační systémy, 

kde je přenos informací realizován prostřednictvím výpočetní techniky.

1.2 FUNKCE IS VE FIRMĚ

Smyslem  IS je  poskytovat  služby jeho  uživatelům,  tedy poskytovat  podporu,  která 

umožní zvýšit produktivitu prováděných činností. Tyto činnosti jsou vykonávány tak, 

aby  navržené  firemní  procesy  byly  reálně  uskutečňovány.  Procesy lze  dělit  podle 

významu pro  společnost  na  hlavní a  na  vedlejší.  Hlavní  procesy dávají  organizaci 

smysl  existence,  jsou  jejím  posláním.  Vedlejší  procesy jsou  nezbytnou  režií,  která 

podporuje hlavní procesy nebo je dána legislativou. Další definicí je, že vedlejší procesy 

jsou všechny ostatní procesy,  které nejsou procesy hlavními. Graficky je vztah mezi 

procesy hlavními a  vedlejšími ve vztahu s informatikou znázorněn na Obr. 12

1 [1] str. 11
2 [1] str. 15
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1.3 ARCHITEKTURY IS
Na to jak je  IS postaven, tedy na jeho architekturu,  se lze dívat  z mnoha pohledů. 

Pokud vybereme tři základní pohledy, můžeme se na IS dívat z pohledu architektury:

● úloh

● datové

● technologické

1.3.1 ARCHITEKTURA ÚLOH

Z pohledu architektury úloh je  IS popisován jeho funkcemi, tzn. jaké úlohy ve firmě 

probíhají,  a  které  jsou  podporovány  informačním  systémem.  Popisuje  také  jaké 

programové vybavení (software) je používáno. Podle architektury úloh lze rozčlenit IS 
na základní vrstvy uvedené na Obr. 23:

● provozní  IS (TPS –  Transaction  Processing  System)  –  IS na  této  úrovni 

obsahuje podporu výrobní nebo obchodní činnosti, skladovou evidenci, sběr dat 

a jejich distribuci a archivaci.

● management  IS (MIS –  Management  Information  System)  –  v  této  vrstvě 

zajišťuje  IS běžné  výkaznictví  firmy  na  střednědobé  úrovni,  tzn.  rozpočty, 

3 [1] str. 20
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vedení účetnictví a mzdové agendy, personalistiky atd.

● DSS (Decision Support Systems) – tato vrstva poskytuje podporu v rozhodování 

pro firemní analytiky a řídící pracovníky všech úrovní managementu. Umožňuje 

zkoumání  a  simulace  možných  situací,  které  by  mohly  nastat,  na  základě 

získaných dat.

● EIS (Executive  Information  System)  –  IS pro  podporu  strategického 

rozhodování  umožňuje  zkoumat  trendy  ve  firmě  a  citlivost  sledovaných 

ukazatelů na změnu podmínek.

● ES (Expert  System)  –  Expertní  systémy  jsou  navrženy  a  používány  pro 

specifické  obory  činností.  Obsahuje  znalostní  bázi  připravenou  pro  cíleného 

uživatele, se kterou pak může konzultovat své otázky. Systém může doporučit 

nebo nedoporučit zamýšlenou akci, na kterou se uživatel informuje.

Jak je vidět z obrázku, jednotlivé vrstvy se nad sebou tyčí do jakési pyramidy. Na její 

základně jsou data nesetříděná a detailní. Rozhodnutí operativního charakteru ovlivňují 

firmu  v  krátkém  časovém  období  (management  první  linie).  Směrem  k  vrcholu 
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pyramidy  jsou  podporovány  rozhodnutí  ovlivňující  delší  časový  horizont  s  větší 

závažností dopadů (top management). K těmto rozhodnutím jsou potřeba agregovaná 

data dávající přehled o celku.

1.3.2 DATOVÁ ARCHITEKTURA

Popisuje datovou základnu ve firmě, tzn. jaké aplikace pracují s jakými daty, jaká je 

mezi  nimi  vazba a  kdo za ně nese zodpovědnost.  Z  pohledu datové architektury je 

možné rozdělit způsob práce datových skladů na dvě základní skupiny:

● OLTP (On-Line Technological Processing) – datový sklad je optimalizován pro 

pořizování, modifikaci a transformaci dat.

● OLAP (On-Line Analytical Processing) – datový sklad slouží jako úložiště dat 

pro analytickou práci.

Technologie  OLTP je,  z  pohledu  architektury  úloh,  ze  své  podstaty  vhodná  pro 

operativní a taktické řízení (vrstvy  TPS a  MIS), jelikož v těchto vrstvách dochází ke 

sběru a úpravě dat. Pro strategické řízení (vrstva  EIS) je naopak vhodná technologie 

OLAP.

1.3.3 TECHNOLOGICKÁ ARCHITEKTURA

Popisuje  technické  prostředky  informačního  systému,  jejich  umístění  a  správu.  Do 

technických prostředků patří především servery, aktivní a pasivní síťové prvky spolu s 

infrastrukturou (kabeláž, bezdrátová síť) a dále klientské počítače. Uvádí, jaká je datová 

propustnost,  maximální  disková  kapacita  a  další  specifické  vlastnosti  požadovaného 

systému a také kdo je zodpovědný za udržování systému v provozu.
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1.4 POŽADAVKY NA MODERNÍ IS
V minulosti se software vyvíjel v úzké vazbě na technologickou architekturu a vyspělost 

hardwaru.  Proběhl  vývoj  od  centrálních  počítačů  (mainframe),  používajících 

proprietární programovací jazyky a software, k dnešním počítačům umístěným v sítích 

typu intranet a internet, které mají standardizovaný a certifikovaný hardware i software. 

Stručně lze požadavky na moderní IS formulovat takto:

● rozšiřitelnost

● distributivnost

● bezpečnost

● přenositelnost

1.4.1 ROZŠIŘITELNOST

Informační systémy je třeba neustále modifikovat, aby se přizpůsobily změnám procesů 

organizace, tedy i přidávat do něj nové funkce. Rozšiřitelností není myšlena  schopnost 

původního dodavatele přizpůsobit IS novým požadavkům, ale možnost vybrat pro další 

rozšíření  nového  dodavatele.  Původní  dodavatel  zná  IS nejlépe,  a  proto  může  být 

vybrán  znovu,  ale  nesmí  jít  o  závislost  na  jednom  dodavateli.  Proto  je  nezbytnou 

součástí IS dokumentace a výhodou je modularita.

Dokumentace
Pokud  je  pro  rozšíření  IS o  nové  funkce  vybrán  nový  dodavatel,  je  dokumentace 

jediným  (pokud  neuvažujeme  o  reverzním  inženýrství,  které  by  projekt  značně 

prodražilo) popisem systému, který bude mít nový dodavatel k dipozici. 

Modularita
Trendem poslední doby je skládat IS z komponent (modulů). To přináší několik výhod:

● znovupoužitelnost –  jednou  vyvinutou  komponentu  lze  použít  v  dalších 

systémech bez nutnosti vyvíjet znovu totéž.

● přizpůsobitelnost – systém lze sestavit z komponent podle potřeb zákazníka, 
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který dostane maximální průnik z množin funkcí, které požaduje a které systém 

obsahuje.  To  se  také  příznivě  promítne  v  ceně  systému  díky  automatizaci 

dodávky.

● rozšiřitelnost – další funkce  IS lze v případě potřeby dokoupit u původního 

dodavatele nebo zadat vývoj nového modulu jinému dodavateli.

● nezávislost –  jednotlivé  komponenty  můžou  být  provozovány  na  rozdílných 

místech a na rozdílných platformách a  propojeny prostřednictvím počítačových 

sítí.

1.4.2 DISTRIBUTIVNOST

Počítačové sítě umožňují rozmístění počítačů na různá místa nejen v podniku, ale i v 

celosvětovém měřítku tak, aby se chovaly jako jeden celek. Těmto možnostem se musí 

přizpůsobit  informační  systémy  už  v  návrhu.  Výpočetní  zdroje  systému  jsou  pak 

distribuovány  mezi  jednotlivé  počítače  prostřednictvím  sítě.  Při  návrhu  IS s 

distribuovanými zdroji se uplatňují tyto prvky:

● architektura klient-server

● rozdělení IS na vrstvy

Architektura klient-server
Počítače jsou rozděleny na dvě skupiny v závislosti na tom, jestli služby žádají nebo 

poskytují. Počítače v roli serveru poskytují služby informačního systému počítačům v 

roli  klientů.  Jelikož  klienti  (možné je  i  označení  pracovní  stanice)  využívají  služeb 

serverů,  nemusí  být  každý počítač  vybaven  potřebným (a nákladným)  hardwarem a 

softwarem.

Vrstvy IS
IS je možné rozdělit do několika vrstev, které se od sebe odlišují svou funkcí. Není při 

tom  důležité,  jestli  je  vrstva  provozována  na  klientu  nebo  serveru,  ani  jestli  jsou 

provozovány všechny na jednom stroji nebo je jedna vrstva spuštěna na více počítačích. 

Z obecného hlediska lze rozlišovat vrstvy:
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● aplikační

● prezentační

● databázové

Aplikační vrstva IS poskytuje služby především prezentační vrstvě v úzké spolupráci 

s  vrstvou  databázovou.  Jsou  to  služby  typu  poskytování  výpočetní  kapacity  a 

zpracovávání úloh logiky aplikace.

Databázová vrstva poskytuje datové služby vykonávané databázovými stroji, což jsou 

nejčastěji  relační  databáze.  Tyto  databázové  stroje  jsou optimalizovány na ukládání, 

modifikaci a vyhledávání dat.

Prezentační  vrstva poskytuje  rozhraní  aplikace  na  klientském  počítači.  Jelikož  na 

klientském počítači běží pouze rozhraní bez aplikační logiky, je možné provádět změny 

v aplikační vrstvě bez nutnosti instalovat nové verze na klientské počítače.

1.4.3 BEZPEČNOST

Na  bezpečnost  lze  nahlížet  ze  dvou  hledisek,  podle  toho  odkud  nebezpečí  hrozí. 

Nebezpečí můžeme tedy dělit na:

● interní –  které  zahrnuje  potřebu,  aby  aplikace  dělala  přesně  to,  co  má 

definováno, aby se data správně ukládala a neztrácela integritu, aby se systém 

při havárii choval předvídatelně apod.

● externí – které zahrnuje obranu proti útokům na IS jak zvnějšku organizace tak 

i zevnitř. Proto musí být správně přidělena práva manipulovat s daty a funkcemi 

informačního  systému,  zajištěno  zabezpečené  spojení  mezi  jednotlivými 

vrstvami  IS pomocí šifrování (zvláště prezentační a aplikační), nainstalovány 

bezpečnostní  programy  (firewall,  antivirus),  provedeny  bezpečnostní  audity 

(penetrační testy), stanovena politika zodpovědného chování uvnitř firemní sítě i 

mimo ni (internet) apod.
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1.4.4 PŘENOSITELNOST

Jedná se o vlastnost systému, která umožňuje jeho provoz na různých platformách a 

operačních systémech. Tato vlastnost není nezbytná a v některých případech může být i 

neefektivní (daní za přenositelnost může být snížení výkonu). Největší uplatnění najde 

přenositelnost  u  prezentační  vrstvy,  protože  uživatelé  mohou  přistupovat  k  IS 
prostřednictvím  různých  zařízení  (mobilní  telefony,  osobní  organizátory,  počítače  s 

různým OS apod.). 

Příkladem praktické využitelnosti  přenositelnosti  (nejen) prezentační  vrstvy jsou tzv. 

webové IS, kde je rozhraní tvořeno webovým prohlížečem a komunikace probíhá přes 

protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol).

1.5 SHRNUTÍ

Tato kapitola byla věnována pojmu informační systém a jeho významu ve firmě. Bylo 

uvedeno, z jakých pohledů se můžeme dívat na stavbu IS, tedy jeho architekturu (úloh, 

datovou  a  technologickou)  a  jaké  požadavky  jsou  v  dnešní  době  na  IS kladeny 

(rozšiřitelnost, distributivnost, bezpečnost a přenositelnost). 
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2  ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Projekty informačních systémů je nutné řídit stejně jako kterékoli jiné projekty. Mají 

svá specifika, která je nutné respektovat, aby byl naplněn jejich cíl – úspěšně dokončené 

projekty.  Nejdůležitějšími zdroji jsou lidé, a proto je práce s nimi extrémně důležitá 

část řízení. Profesionální management je důležitý také kvůli spojení s dalším specifikem 

projektů IS, a tím je změna, která bude každý projekt provázet.

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY

Předtím, než budu dále pokračovat, neuškodí ujasnit  základní pojmy, které se budou 

často opakovat.

Projekt informačního systému
„Projektem  informačního  systému  (resp.  projektem  IS/ICT)  budeme  rozumět 

cílevědomou  (plánovanou),  řízenou,  časově  ohraničenou  skupinu  činností,  která  má 

dané vstupy a výstupy.“4 Jsou to tedy činnosti, jejichž smyslem je, za stanovenou dobu a 

s  použitím  stanovených  zdrojů,  implementovat  a  nasadit  informační  systém  pro 

odběratele.

Řízení projektů informačních systémů
„Řízením projektů informačních systémů budeme rozumět proces řízení činností, které 

jsou  spjaty  s  přípravou  projektu  informačního  systému,  prováděním  projekčních  a 

programátorských  prací  a  zaváděním  výsledků  projektu  do  praktického  použití  – 

implementací.“5 

4 [1] str. 11
5 [1] str. 13
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2.2 PERSONÁLNÍ STRÁNKA PROJEKTU

Pracovníci, tedy lidé pracující na projektu, jsou nejcennější a hlavně nejvzácnější zdroj, 

se  kterým  společnost  disponuje.  Zaměstnáním  pracovníků  s  vysokými  znalostmi, 

dovednostmi,  zkušenostmi  a  potenciálem  k  dalšímu  růstu  získává  společnost 

konkurenční výhodu. 

2.2.1 ROLE

Pracovníci přidělení ke zpracovávanému  projektu na sebe berou tzv. role. Ke každé roli 

se  vážou  specifické  pracovní  činnosti  a  okruh  dalších  rolí,  s  nimiž  nositel  role 

komunikuje. Není podmínkou, aby jeden pracovník měl neustále stejnou roli, ani aby 

neměl rolí víc. Role je možné si představit jako klobouky, které si pracovníci nasazují. 

Pracovník může mít určitou kolekci klobouků a podle potřeby si je nasazovat.

Když se podíváme na role v obecné rovině, zjistíme, že se do projektu zapojují  dvě 

hlavní skupiny rolí:

● role na straně Dodavatele

● role na straně Objednatele

Role na straně Dodavatele
Role na straně dodavatele budu souhrnně označovat jako  Dodavatele (stejně tak jako 

Objednatel  zahrnuje skupinu rolí  na straně objednatele).  K úkolům Dodavatele  patří 

řešení a nasazení informačního systému, a také s tím spojená školení a podpora provozu 

(jak technická tak informační). Součástí projektu IS může být i reengineering firemních 

procesů (Business Process Reengineering). 

Vedoucí projektu

Úspěch projektu je z velké části postaven na schopnostech manažera projektu. Manažer 

vybírá  metodiku,  sestavuje  týmy,  plánuje  a  řídí  celý  projekt  po  celou  dobu  jeho 

existence.  Na  člověka,  který  bude  zastávat  tuto  roli,  jsou  proto  kladeny  vysoké 

požadavky. Jaké by měl mít manažer projektu vlastnosti, schopnosti a dovednosti? Na 
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tuto otázku se pokusí odpovědět následující tabulka.6

Role manažera 
projektu

Jak by měl roli vykonávat?

Vedoucí 
skupiny

Měl by mít nejen formální autoritu, ale i získat autoritu neformální.
Měl by mít dovednosti v práci s lidmi.
Hájit pracovníky činné na projektu a prosazovat jejich zájmy.
Držet si dobré a kvalitní pracovníky na projektu, nebát se rozejít s 
pracovníky špatnými.

Stratég Předcházet problémům na projektu – na základě svých znalostí z 
předchozích projektů a na základě indicií ze současného projektu 
předvídat budoucí problémy projektu.
Umět sestavit reálnou strategii realizace projektu vzhledem ke 
konkrétním podmínkám, např. státní správa, soukromý sektor, a při 
této strategii minimalizovat rizika s projektem spojená včetně rizik 
finančních.

Diagnostik Identifikovat správně potenciální problémy projektu na základě 
informací o projektu.

Manager 
konfliktů

Prakticky každý projekt IS/ICT je jeden permanentní průšvih, proto 
by měl mít zkušenosti s řízením lidí ve vypjatých situacích a 
zachovat si přiměřené jednání a reakce i v případě řešení 
„neřešitelných“ problémů a konfliktů.

Poradce Měl by umět poradit s řešením věcných a odborných problémů 
projektu. To znamená, že má určité zkušenosti s výkonem práce, 
kterou řídí.

Psycholog Znát a umět používat základní zásady psychologie při jednání jak s 
interními pracovníky na projektu, tak i se zástupci vedení vlastní 
firmy nebo Objednatele (Dodavatele).

Filtr Jedna z nejdůležitějších rolí vedoucího projektu. Jejím výsledkem je, 
že vedoucí projektu přes sebe propouští dalším stranám pouze 
relevantní informace pro realizaci projektu. Je to velmi obtížná 
úloha, neboť vedoucí projektu má minimálně tři základní zdroje 
informací – vlastní pracovníky projektu, vedení nebo partnery na 
straně Objednatele, vedení nebo partnery na straně Dodavatele.

Revizor Kontrolovat větší celky projektu, provádět revize zpracovaných 
plánů ve vztahu k novým skutečnostem.

6 [1] tabulka ze str. 55, 56
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Role manažera 
projektu

Jak by měl roli vykonávat?

Plánovač Připravovat plán a harmonogram realizace projektu, pravidelně jej 
aktualizovat.

Kontrolor Kontrolovat plnění zadaných úkolů a z jejich plnění nebo případně 
neplnění vyvozovat důsledky.

Odborník na 
problém

Měl by rozumět věcným problémům projektu, pokud možno nejlépe 
v celém rozsahu.

Diplomat Veškeré problémy a konflikty na projektu řešit konstruktivně a s vizí 
dosažení celkového hlavního cíle, tj. úspěšného ukončení projektu.

Tabulka 1: Role manažera projektu

Vedoucí pracovního týmu

Jak název role napovídá, vedoucí pracovního týmu je zodpovědný za řízení pracovníků 

na úrovni jednotlivých týmů.

Role na straně Objednatele
Charakteristickým rysem rolí na straně Objednatele je, že jsou vykonávány kmenovými 

pracovníky  Objednatele  nebo  jsou  vykonávány  prostřednictvím najatých  pracovníků 

třetí  strany.   Objednatel  definuje  jaké  vlastnosti  má mít  jím požadovaný  IS a  jaké 

prostředky mohou být do projektu vloženy. Spolupracuje s Dodavatelem a kontroluje 

předané části systému a nakonec i celek. Tyto činnosti provádí prostřednictvím těchto 

rolí:

Sponzor

Zabývá  se  finanční  stránkou  a  dohlíží  na  dodržení  celkové  koncepce  informační 

strategie  organizace.  Řeší  úkoly  organizačního  a  koordinačního  typu,  je  garantem 

globálního budování IS. Spolupracuje s Uživatelem i Dodavatelem.

Zadavatel

Z  informací  získaných  od  Sponzora  sestavuje  požadavky  na  funkčnost  a  vlastnosti 
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budoucího IS a objednává takový systém od Dodavatele.

Uživatel

S budoucím informačním systémem budou pracovat  především uživatelé,  a je  proto 

nezbytné, aby se podíleli na jeho vývoji. Uživatele můžeme rozdělit do dvou skupin:

● běžný  uživatel –  spolupracuje  na  formulaci  zadání  informačního  systému, 

vyjadřuje se k nabídkám uchazečů o dodávku a spolupracuje s Dodavatelem v 

průběhu vývoje např. formou konzultací.

● klíčový  uživatel –  má rozsáhlé  odborné  znalosti  o  určité  oblasti  ve  firmě  a 

odpovídá  za  její  správnou  realizaci  na  projektu.  Úzce  spolupracuje  s 

Dodavatelem a účastní se školení pořádaných Dodavatelem, aby poté dokázal 

školit běžné uživatele.

Vedoucí projektu

Řídí projekt a představuje nejvyšší autoritu na straně Objednatele. Jsou na něj kladeny 

stejné nároky, které jsou uvedeny u vedoucího projektu na straně Dodavatele.

Tester

Provádí  testování  dodaných  částí  informačního  systému  a  jeho  konzistenci  podle 

předem  připravených  scénářů  testování.  Po  provedení  testu  vypracuje  protokol  o 

testování, ve kterém uvede případné neshody a předá protokol koordinátorovi testování. 

Příprava testovacích scénářů, provádění testů a jejich koordinace jsou velmi náročné, a 

proto je testování často zajišťováno externí specializovanou firmou.

2.2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Asi nikdo nebude pochybovat o tom, že při práci na projektech je nutné pracovníky 

organizovat  do  struktur.  Otázkou však  zůstává,  jak  by měly  tyto  struktury vypadat. 

Existují dva druhy organizačních struktur, rozdělené podle přístupu k formálnosti funkcí 

členů a interakcí mezi nimi:

● nestrukturované pracovní týmy
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● strukturované pracovní týmy

Nestrukturované pracovní týmy
Základní charakteristikou týmů bez vnitřní struktury je neexistence pevně definovaných 

funkcí,  pracovních  úkolů,  odpovědností  a  pravomocí.  I  autorita  je  uplatňována 

neformálně a je tedy nevynutitelná. Členové pracovního týmu musí chtít na projektu 

společně pracovat, sdílet společnou vizi a cíle projektu, a tedy být schopni dosáhnout 

konsensu.

Osamělý vlk

Jedná  se  o  pracovní  „tým“,  ve  kterém všechny činnosti  vykonává  jeden  pracovník. 

Takovýto „tým“ je možné nasadit na velmi specializované části projektů.

Horda

Všichni členové týmu jsou si rovni, mají srovnatelné znalosti a schopnosti, a jsou tedy 

schopni vykonávat podobné pracovní úkoly, ale všichni nesdílejí stejné vize a priority. 

Na určitý objem práce je možné najmout určitý počet členů hordy a z toho vyplyne čas 

potřebný pro dokončení.  Samozřejmě zde  neplatí  přímá úměra,  protože  s  rostoucím 

týmem rostou komunikační problémy a další komplikace. 

Demokratická skupina

Demokratická skupina je založena na podobných principech jako horda, ale s několika 

rozdíly. Členové sdílejí společnou vizi projektu a práce není rozdělována rovnými díly a 

náhodně, ale členové se o úkoly hlásí podle svého odborného zájmu. Tím si vytvářejí 

specializace a vzniká zárodek strukturované organizace. 

Strukturované pracovní týmy
Ve strukturovaných  týmech  je  uplatňována  skutečná  moc  a  autorita.  Členové  týmu 

(zvláště  vedoucí)  jsou  formálně  jmenováni  a  jsou  jim  uděleny  pravomoci  a 

odpovědnosti. Právě podle odpovědnosti je možné strukturované pracovní týmy rozdělit 
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do dvou skupin.

Tým vedoucího chirurga

V takovém týmu nese řídící pravomoc a odpovědnost za celý projekt jediný člověk – 

vedoucí chirurg. Ten provádí rozhodnutí o všech důležitých věcech na projektu a sám je 

také řídí. Na manažera, který je vedoucím chirurgem, jsou kladeny extrémně vysoké 

nároky na kvalitu a všestrannost. Proto je velmi těžké najít dostatečný počet pracovníků 

vyhovující požadavkům na odborné a mentální kvality.

Tým hlavního chirurga

Tým  hlavního  chirurga  je  východiskem  z  nedostatku  vedoucích  chirurgů,  který  je 

způsoben  na  ně  kladenými  nároky  při  stále  složitějších  projektech.  Místo  jednoho 

člověka  je  zřízena  skupina  řízení  projektu.  Tu tvoří  hlavní  chirurg,  jeho zástupce a 

odborní specialisté. Břemeno řízení projektu nese více lidí, ale celistvost odpovědnosti 

je zachována.

2.3 ROVINY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Řízení  projektů  informačních  systémů je  složeno z  několika  oblastí,  které  musí  být 

vhodně propojeny. Projekty IS mají tři dimenze:7

● obchodní

● technologickou

● procesní

Je  třeba  zajistit  splnění  dohodnutých  podmínek  kontraktu  tak,  aby  dodavatel  dostal 

zaplaceno  a  zákazník  byl  spokojen  –  obchodní  dimenze.  Vývoj  a  následný  provoz 

probíhá za pomoci programového a technického vybavení, které je třeba vhodně zvolit a 

stanovit normy pro práci s ním – technologická dimenze. Vlastní vývoj  IS musí být 

7 [1] str. 95

- 25 -



dobře zorganizován, aby nevznikal nedostatek zdrojů a jednotlivé mezistupně projektu 

na sebe navazovaly – procesní dimenze.

Pro  zaměření  této  práce  je  nejdůležitější  procesní  dimenze projektů.  „Zkráceně  je 

možné ji také charakterizovat jako množinu procesů, nástrojů, postupů a činností, které 

určují řízení projektu a projekčních prací.“8

Aby bylo možné projekt kvalitně řídit, je účelné se na něj dívat  ze tří rovin, které jsou 

vzájemně  provázané,  ale  různí  se  obsahem  a  podrobností.  Jedná  se  o  tyto  roviny 

řízení9:

● řízení projektu (Project Management)

● řízení postupu prací na projektu (Process Management)

● řízení činností (Activity Management)

Všechny roviny mají v řízení projektu nezastupitelnou roli. Pro popsání jednotlivých 

rovin je používán model životního cyklu s různou měrou abstrakce od detailů podle 

potřeb konkrétní roviny řízení. 

Na úrovni řízení projektu je používán model, pomocí kterého lze znázornit propojení 

obchodní, technologické a procesní dimenze – vodopádový model životního cyklu. Pro 

úroveň  řízení  postupu  prací  na  projektu  jsou  používány  různé  modifikace  síťových 

modelů,  u  nichž  je  rozšířená  podpora  automatizovanými  nástroji.  Na  úrovni  řízení 

činností  je  již  nasazena  konkrétní  metodika  používající  vlastní  model.  Grafické 

znázornění hierarchie rovin je uvedeno na Obr. 310.

8 [1] str. 95
9 [1] str. 95
10 [1] str. 97
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2.3.1 ŘÍZENÍ PROJEKTU

Smyslem řízení projektu je úspěšné dokončení projektu a skloubení všech jeho dimenzí. 

Úspěšné dokončení znamená, že nebudou překročeny předem stanovené zdroje, bude 

použita  dohodnutá  metodika  a  nástroje,  bude  dosažena  požadovaná  kvalita  a 

požadovaný  rozsah.  Základem  řízení  projektu  je  plánování  a  předvídání  změn 

(především negativních). 

Výsledkem plánování jsou skupiny pracovních úloh, jejich návaznosti a závislosti a v 

neposlední  řadě rozdělení  zdrojů pro tyto  skupiny úloh.  Nejdůležitějšími zdroji  jsou 

pracovníci, přesněji jejich know-how.

Úkolem pracovníků nejvyšší úrovně řízení projektů je také předvídat jaké problémy a 

těžkosti by se mohly objevit v průběhu vývoje. Důležité je, aby byly tyto problémy co 

nejdříve odhaleny a mohly být včas odstraněny.

Další částí odpovědnosti pracovníků této roviny je jednání s představiteli Objednatele a 

případných dalších partnerů Dodavatele (vedení, subdodavatel atd.).

2.3.2 ŘÍZENÍ POSTUPU PRACÍ NA PROJEKTU

Předcházející  rovina měla globální  význam. Rovina řízení  postupu prací na projektu 

přechází  do  operativního  řízení.  Na  této  úrovni  jsou  jednotlivé  úlohy  řízeny  v 

- 27 -

Obr. 3: Hierarchie rovin řízení projekčních 
prací

Řízení 
projektu

Řízení postupu 
prací na projektu
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podrobnějším pohledu.  Etapy a fáze projektu  jsou zde znázorněny detailněji,  včetně 

skupin úloh i jednotlivých úloh, jejich návaznosti a pokrytí zdroji. Tyto požadavky na 

detailnost a znázornění návazností je možné zajistit síťovým modelem.

Patří sem také stanovení organizační struktury řídících pracovníků, označení informací 

a  dokumentů důvěrností  s  návazností  na to,  kdo s  nimi může manipulovat.  Je třeba 

dohodnout  používané  programové  vybavení  a  jeho  verze,  zvláště  pak  formáty 

dokumentů, jejich uchovávání a správu verzí .

2.3.3 ŘÍZENÍ ČINNOSTÍ

Řízení činností čerpá z nadřazených rovin. Jsou řízeny konkrétní činnosti vykonávané 

konkrétními  pracovníky  za  použití  konkrétních  nástrojů  podle  plánů  uvedených  v 

síťovém  grafu.  Jádrem  řízení  činností  je  hledání  vhodného  množství  pracovníků, 

sestavení efektivních struktur pracovního týmu a jeho vedení v rámci možností daných 

řízením projektu a řízením postupu prací na projektu.

2.4 SHRNUTÍ

Tato  kapitola  byla  věnována  řízení  projektů  informačních  systémů.  Nejprve  byl 

vysvětlen význam rolí spolu s jejich popisem a rozdělením do skupin podle výskytu na 

straně Dodavatele nebo Objednatele. V další části jsou uvedeny organizační struktury, 

do kterých jsou formovány pracovní týmy a poslední část kapitoly se zabývá úrovněmi 

řízení projektu.
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3  METODIKY VÝVOJE 
SOFTWARU

Tato  kapitola  je  věnována  oblasti  metodik  vývoje  softwaru,  tedy oblasti  zkoumající 

jakým způsobem by  měl  být  vyvíjen  software,  aby  bylo  možné  „vyrábět“  kvalitní, 

spolehlivý a zároveň rychle a levně vytvořený programový produkt.

V průběhu let bylo vytvořeno množství metodik, komerčních i volně dostupných, které 

přinášejí vývojovým týmům možnost, jak zavést prověřené postupy a pravidla do jejich 

vývoje tak, aby se stal efektivnějším.

S měnícím se okolním světem se mění i svět softwaru. Změny požadavků na software se 

promítají i na vývojové týmy, a proto je třeba měnit i metodiky. A to se skutečně děje. 

Osvědčené metodiky jsou upravovány a nové metodiky vznikají.

3.1 ZÁKLADNÍ POJMY

Pro pochopení obecného  rámce, uvnitř kterého se tato kapitola pohybuje,  je vhodné 

uvést význam hlavních pojmů.

Softwarové inženýrství
Místo obsáhlého popisování tohoto pojmu radši uvedu definici,  která je podle mého 

názoru velice srozumitelná a ve stručnosti vysvětluje podstatné aspekty softwarového 

inženýrství.

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

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

dostupných výpočetních prostředcích.“11

11 [2] str. 22 – Fritz Bauer
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Metodika
V oblasti softwarového inženýrství se vyskytuje několik pojmů, které jsou velmi často 

zaměňovány a dochází k nedorozuměním. Aby k takovým nedorozuměním nedošlo při 

čtení této práce, uvádím vysvětlení problémových pojmů:

● Metodologie –  nejobecnější  pojem,  kterým  je  vědní  disciplína  věnující  se 

metodikám.

● Metodika –  nejdůležitější  pojem,  s  nímž  pracuje  tato  kapitola.  Vzhledem k 

podobnosti  významů  jsou  pod  tímto  pojmem  zahrnuty  také  pojmy  „model 

životního  cyklu“  a  „vývojový  proces“.  Znamenají  „...  označení  komplexních 

postupů a návodů pro vývoj softwarové aplikace.“12

● Metoda –  je  popis  konkrétního  postupu  vedoucího  k  vyřešení  konkrétního 

problému.

Jak je vidět, tyto pojmy jsou seřazeny podle obecnosti. Nejobecnější pojem metodologie 

se zabývá metodikami, které mohou popisovat metody.

3.2 TRADIČNÍ METODIKY

Tato část je věnována tradičním, tedy klasickým a ověřeným metodikám a modelům 

životního cyklu.

3.2.1 VODOPÁDOVÝ MODEL ŽIVOTNÍHO CYKLU

Jak napovídá název kapitoly, vodopádový model popisuje pouze model životního cyklu, 

ale lze jej zařadit mezi metodiky. 

Vodopádový model pochází z roku 1970 a je tedy již zastaralý. V době svého vzniku 

byl však revoluční a i dnes je možné ho použít  pro nejvyšší úroveň řízení projektů. 

Charakteristickým znakem modelu je  sekvenční  průběh fází,  tzn.  následující  fáze  je 

zahájena až po ukončení  předcházející  a jednotlivé fáze musí následovat  striktně za 

12 [2] str. 31
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sebou.  Sice  je  možné  vracet  se  o  krok  zpět,  ale  pak  je  nutné  znovu  schválit 

modifikované dokumenty.

Posloupnost fází
Vodopádový model je složen z těchto fází:13

1. Definice problému, poznání zákazníka, proniknutí do cílové oblasti.

2. Analýza a specifikace požadavků.

3. Návrh systému.

4. Implementace systému.

5. Integrace a testování systému.

6. Provoz a údržba.

Ve chvíli, kdy je projekt hotový, je předán zákazníkovi formou tzv. „velkého třesku“. 

Vývojový tým komunikuje se zákazníkem pouze na začátku projektu a na konci, což je 

velice neflexibilní a také je to zdrojem možných problémů. Pokud jsou zákazníkovy 

požadavky špatně pochopeny, bude při dodání nemile překvapen, stejně jako dodavatel.

Shrnutí
Vodopádový model  byl průkopníkem v softwarovém inženýrství,  protože jako první 

definoval posloupnost fází při vývoji softwaru. Je také velice jednoduchý na pochopení 

a ideální pro řízení projektu. Přílišná jednoduchost je ale také nedostatkem, protože je 

příliš  obecný.  Vývoj  podle  vodopádového  modelu  je  neflexibilní  a  dodání  probíhá 

formou velkého třesku.

3.2.2 SPIRÁLOVÝ MODEL ŽIVOTNÍHO CYKLU

Spirálový  model  přináší  prvky,  které  se  snaží  o  eliminování  některých  nedostatků 

vodopádového  modelu.  Mezi  nejdůležitější  patří  dva  prvky,  které  jsou  přelomové  a 

ovlivnily vývoj dalších metodik:

● iterativní přístup

13 [2] str. 56
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● analýza rizik

Iterativní přístup
Ve vodopádovém modelu probíhaly všechny fáze  projektu  pouze jednou.  Analýza  i 

návrh byly provedeny dopodrobna v jednom kroku. To není příliš  flexibilní  přístup, 

nemluvě o obtížnosti analyzovat všechny požadavky a vypracovat potřebné dokumenty.

Iterativní  přístup  nabádá  nejprve  k  vytvoření  obecného  rámce  architektury  a 

funkcionality systému a nezpracovávat všechno najednou. Poté je možné vyvinout část 

aplikace (demo, prototyp) , předvést ji zákazníkovi a po konzultaci pokračovat v dalším 

cyklu – iteraci.

Analýza rizik
Spirálový model  obsahuje  pravidelnou  analýzu rizik,  která je  prováděna na počátku 

každé  iterace.  Analýza  se  zabývá  zjišťováním rizik,  která  by  mohla  ohrozit  hladký 

průběh vývoje aplikace. Zjišťuje, jestli bude aplikace dodána včas a se všemi funkcemi, 

jestli nevzrostou náklady, nedojde ke změně legislativy nebo neudeří konkurence. Díky 

analýze rizik se zvětšuje možnost úspěšného ukončení projektu. Pro tento postup se řadí 

spirálový model do tzv. riziky řízených přístupů (risk-driven approach). 

Posloupnost fází a kroků
Vývoj probíhá po spirále od středu směrem ven, což můžete vidět na  Obr. 4. Spirála 

probíhá čtyřmi kvadranty, z nichž v každém je prováděna určitá činnost  - stanovení 

cílů, analýza rizik, vývoj a testování, plánování.  Každá z činností je jedním krokem a 

jeden průběh spirály je jedna iterace.

Shrnutí
Model  zavádí  iterativní  přístup,  který  umožňuje  lepší  komunikaci  se  zákazníkem a 

analýzu rizik, která vyloučí nevhodná řešení a postupy. Dalšími znaky jsou vytváření 

znovupoužitelných komponent a prototypů. Na vývojáře jsou však kladeny nároky na 

schopnost analyzovat rizika, což vyžaduje zkušenosti a školení personálu. Model je také 
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těžkopádný,  komplikovaný  a  zatížený  byrokracií.  Změny  požadavků  je  možné 

zapracovat pouze po dokončení cyklu a celkový produkt není uvolněn pro zákazníka 

před posledním cyklem.

3.2.3 METODIKA RATIONAL UNIFIED PROCESS

Metodika  Rational  Unified  Process (RUP)  je,  na  rozdíl  od  předchozích  modelů 

životního cyklu, velmi rozsáhlá a propracovaná. Je založena na objektově orientovaném 

iterativním vývoji a využívá notací v jazyce UML (Unified Modeling Language). 

Metodika  RUP je komerční produkt s poměrně vysokou pořizovací cenou (kolem 400 

USD bez daně v závislosti na zemi za 1 licenci) a je vyvíjena firmou Rational Software, 

která byla koupena firmou IBM. Tento produkt je dodáván on-line formou a obsahuje 

mnoho pokynů, návodů, šablon a příkladů.

Základní charakteristiky
RUP patří do skupiny metodik tzv.  přístupů řízených případy užití (use-case-driven 

approach).  Tzn.  že  základním prvkem je  případ užití,  což  je  „...  posloupnost  akcí 
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prováděných  systémem či  uvnitř  systému,  která  poskytuje  určitou  hodnotu  uživateli 

systému (v nejobecnějším smyslu).“14 Tato posloupnost má textovou podobu, často se 

jedná o tabulku.

Mezi další klíčové pojmy patří:15

● Iterativní vývoj softwaru – vychází ze spirálového modelu. Těží z průběžné 

detekce rizik, snazší správy změn a většímu kontaktu se zákazníkem.

● Správa a řízení požadavků – zákazník většinou není schopen přesně definovat 

své požadavky, které se v průběhu vývoje dynamicky mění16.

● Použití komponentové architektury – systém využívající možností komponent 

je efektivnější, znovupoužitelnost přináší úspory.

● Vizuální  modelování  softwaru -  standardizovaný  jazyk  UML umožňuje 

zjednodušení komunikace uvnitř týmu a zlepšení konzistence projektu.

● Řízení změn – pokud změny přijmeme a budeme s nimi počítat ve vývojovém 

procesu, můžeme na ně snadno reagovat.

Pracovníci, role, činnosti, meziprodukty a pracovní procesy
RUP staví celé modelování a vývojový proces na čtyřech prvcích.

Pracovník určuje  množinu činností  a  odpovědnosti,  která  je  spojena s  jednotlivcem 

nebo skupinou. Pracovník je tedy spíše abstraktní pojem odpovídající  roli.  V popisu 

pracovníka  (role)  jsou  obsaženy  obecné  informace,  jakými  subjekty  může  být 

vykonáván, požadované znalosti a možné strategie obsazení.

Činnost je  jednotka  práce,  která  je  završena  určitým  výsledkem  práce,  např. 

meziproduktem. Může mít různou časovou náročnost, ale vždy jsou definovány vstupy 

a výstupy činnosti.

Meziprodukt je hmatatelný výsledek projektu. Může jít o vstup nebo výstup činnosti a 

může mít formu modelu nebo jeho části, dokumentu, zdrojového kódu nebo spustitelné 

aplikace.

14 [2] str. 81
15 [2] str. 82, 83
16 IKIWISI – I`ll Know It When I See It (budu to vědět, až to uvidím)
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Pracovní proces definuje posloupnost činností vedoucích k požadovanému výsledku.

Posloupnost kroků a fází
Projekty  vyvíjené  podle  RUP mají  minimálně  jeden  vývojový  cyklus  –  úvodní 

vývojový cyklus.  Pokud je  třeba produkt  dále upravovat,  rozšiřovat  a  vydávat  nové 

verze,  následují  další  rozvíjející  cykly.  Na  Obr.  517 je  zobrazen  úvodní  vývojový 

cyklus.

Každý cyklus je složen ze čtyř fází, které jsou prováděny v několika iteracích:

● Fáze zahájení (Inception) – v této fázi jsou stanoveny cíle projektu, jeho rozsah, 

architektura,  základní  případy užití  atd.  a  také  vyčíslení  nákladů,  potřebných 

zdrojů a potencionálních rizik.

● Fáze  projektování (Elaboration)  –  jsou  plánovány  základní  činnosti  a 

specifikace, navržena architektura a rozšířena analýza rizik.

● Fáze realizace (Construction) – dochází k vlastnímu vývoji produktu, tzn. je 

tvořen design a funkčnost.  Postupně jsou dopilovávány detaily architektury a 

funkcí.  V  průběhu  fáze  je  možné  dodávat  prototypy  zákazníkovi.  Všechny 

činnosti jsou prováděny paralelně v co největší míře.

● Fáze  předání (Transition)  –  produkt  je  předán  zákazníkovi,  fakticky 

uživatelům.  Uživatelé  jsou  zaškolováni  a  je  prováděna  údržba  a  podpora  do 

doby, než je zákazník spokojen.

Mezníky
Metodika  RUP obsahuje  zvláštní  druh  dokumentů,  které  jsou  nazvány  mezníky 

(milestones) a znamenají formální ukončení fází cyklu. Nejprve je provedena činnost 

přezkoumání mezníku, aby bylo možné zhodnotit stav projektu a připravenost na další 

fázi. Jsou definovány čtyři mezníky. Po fázi zahájení mezník LCO (lifecycle objectives), 

po fázi projektování mezník LAC (lifecycle architecture), po fázi realizace mezník IOC 
(initial operational capability) a po fázi předání mezník product release.

17 Zdroj: Rational Unified Process; Přeloženo do češtiny podle [2] str. 89

- 35 -



Shrnutí
RUP je velice propracovaná  a delší dobu vyvíjená komerční metodika. Obsahuje velké 

množství  materiálů,  které  umožní  její  pochopení  a  uvedení  do  praxe.  Mezi  další 

parametry  patří  možnost  přizpůsobení  v  dodávaném  nástroji  a  pokračující  vývoj 

metodiky s aktualizacemi. Přílišná robustnost může být na škodu především v malých 

týmech a  na malých  projektech,  a  proto je  v  metodice  věnována pozornost  i  těmto 

malým  projektům.  Metodiku  je  však  možné  doporučit  především  pro  rozsáhlé  a 

komplexní projekty, protože i když existuje podpora pro malé týmy, je nutné zaškolit 

vývojáře v práci s velmi komplexní metodikou. RUP také obsahuje  vytváření různých 

meziproduktů, které snižují efektivnost vývoje.

3.2.4 METODIKA UNIFIED SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS

Metodika  UP (běžně  se  používá  zkrácený  název  Unified  Process)  se  velice  podobá 

metodice  RUP, protože vychází ze stejných principů. Na rozdíl od  RUP je bezplatně 

dostupná, ale neobsahuje materiály a nástroje.  UP je otevřeným standardem a používá 
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jazyk UML.

UP obsahuje stejnou posloupnost fází a kroků jako RUP i stejné mezníky. Kromě toho 

vychází z několika základních myšlenek18:

● vývoj je řízen případy použití a rizikem,

● nejsilnější důraz ve vývojovém procesu je kladen na architekturu,

● vývoj probíhá iterativním, inkrementálním způsobem.

V jedné fázi vývoje jsou zahrnuty tradiční fáze vývoje softwaru: plánování, analýza a 

návrh,  implementace,  testování  a  integrace  a  dodání.  Je  definováno  pět  základních 

pracovních postupů19:

● Stanovení  požadavků –  ujasnění  požadavků navzdory nejasným formulacím 

zákazníka.

● Analýza – upřesnění požadavků a zařazení do struktury.

● Návrh – architektura systému je navržena co nejpřesněji podle požadavků.

● Implementace – psaní programového kódu.

● Testování – ověření implementace.

Shrnutí
Metodika  UP je velmi podobná komerční metodice  RUP, ale je volně dostupná, není 

tolik podrobná a propracovaná a neobsahuje nástroje dodávané s RUP.

3.3 AGILNÍ METODIKY

Tato kapitola je věnována metodikám s inovativními prvky, jejichž cílem je zrychlit a 

zefektivnit  proces výroby softwarového produktu a reflektovat tak požadavky dnešní 

doby.

18 [2] str. 107
19 [2] str. 107, 108
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Základní principy
Jak je vidět na Obr. 620, tak hlavním rozdílem mezi tradičními a agilními přístupy je to, 

co je považováno za fixní a co za proměnné. U tradičních metodik je fixní funkčnost, 

která je zaznamenaná v dokumentaci, a ta musí být naplněna za použití proměnného 

času a zdrojů. Naproti tomu u agilních metodik jsou za fixní brány čas a zdroje. Tzn. že 

je dáno za jak dlouho a za jaké prostředky musí být produkt dokončen a z toho vyplývá 

množství funkcí. 

Kromě toho obsahují agilní metodiky tyto základní principy21:

● Iterativní a inkrementální vývoj s velmi krátkými iteracemi – nové funkce 

jsou dodávány velmi často, třeba i denně, a proto má zákazník stále přehled o 

vývoji.

● Důraz  na  přímou,  osobní  komunikaci  v  týmu –  nefungující  komunikace 

uvnitř  pracovního  týmu může  být  důvodem závažných  problémů,  a  proto  je 

komunikace integrována přímo do vývojového procesu.

● Nepřetržité  sepětí  a  komunikace  se  zadavatelem,  resp.  uživatelem –  v 

ideálním případě je zákazník přímo členem týmu a může se podílet na návrhu a 

testech.

● Rigorózní,  opakované,  průběžné  automatizované  testování –  v  důsledku 

častých změn je nezbytné průběžně ověřovat správnost systému. Testy by měly 

20 [2] str. 119
21 [2] str. 119, 120
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být automatizované a napsané ještě před implementací.

Agilní metodiky jsou nejvhodnější pro projekty s nejasným zadáním nebo pro projekty s 

předpokladem častých změn. Ale i pro jasné a definitivně definované projekty je účelné 

použití agilních metodik, z nichž dvě budou obsahem následujících kapitol. 

3.3.1 EXTRÉMNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Asi  nejznámějším  zástupcem  agilních  metodik  je  extrémní  programování  (Extreme 

Programing, XP). Metodika je vhodná pro malé  a střední týmy (2 až 10 programátorů) 

a projekty s nejasným nebo měnícím se zadáním. Základní filozofií XP je myšlenka, že 

„jediným  exaktním,  jednoznačným,  změřitelným,  ověřitelným  a 

nezpochybnitelným zdrojem informací je zdrojový kód.“22.

Proměnné
XP upravuje tradiční proměnné a přidává čtvrtou: kvalita (funkcionalita), čas, náklady 

(zdroje) a šíře zadání. Poslední zmiňovaná proměnná vyjadřuje množinu funkcí, které 

zákazník požaduje, s přihlédnutím k důležitosti.

Hlavní  inovací  však je,  že  zákazník  může  stanovit  hodnoty pouze  pro libovolné  tři 

proměnné a hodnotu čtvrté vybírá vývojový tým. Smyslem je zabránit snížení kvality a 

dodržet stanovený harmonogram. 

Hodnoty XP
XP staví na pěti hodnotách23:

● Komunikace – nesprávná komunikace je často příčinou problémů a zpoždění. 

Proto je v XP informačním kanálům věnována velká pozornost a jsou stanoveny 

postupy, které komunikaci vyžadují.

● Jednoduchost – na denním pořádku je otázka „Jak vypadá nejjednodušší věc, 

22 [2] str. 125
23 [2] str. 128 až 131
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která ještě může fungovat?“24. Vychází z předpokladu, že je lepší udělat nyní věc 

co  nejjednodušší  a  riskovat  budoucí  změnu,  než  udělat  složitější  věc,  která 

nemusí být vůbec využita.

● Zpětná vazba – přináší informace o aktuálním stavu projektu a jeho vývoji. Ty 

jsou získávány především testováním a komunikací se zákazníkem.

● Odvaha –  bez  této  hodnoty  není  možné  XP používat.  Snadno  může  tým v 

pokročilém stádiu vývoje zjistit,  že kvůli  chybě  (způsobené např. v důsledku 

jednoduchosti) je nutné zahodit většinu práce.

● Respekt – je podprahovou hodnotou, která vyjadřuje vztah členů týmu. Ti se 

musejí zajímat o to, co kdo dělá a jestli by mu mohli pomoci.

Základní postupy
XP definuje dvanáct základních postupů25:

1. Plánovací hra – tvoření plánu se účastní všichni členové týmu.

2. Malé verze – uvolňování nových verzí co nejčastěji.

3. Metafora –  vývoj  je  tvořen  jednoduchým  příběhem  o  funkčnosti  systému, 

nahrazuje pojem architektura.

4. Jednoduchý návrh – systém je navrhován v co možná nejjednodušší formě.

5. Testování – testuje se velmi často. Testy jsou psány před implementací funkcí a 

musí proběhnout úspěšně, aby bylo možné pokračovat.

6. Refaktorizace – restrukturalizace beze změn chování systémů – optimalizace 

zdrojového kódu.

7. Párové programování – všechen zdrojový kód píší dvojice programátorů, které 

sdílejí jeden počítač.

8. Společné vlastnictví - na rozdíl od přístupu, kdy má každá třída svého vlastníka, 

který ji může upravovat, mohou v XP všechen kód měnit všichni programátoři.

9. Nepřetržitá integrace – systém je sestavován a testován několikrát denně jako 

celek.

10. Čtyřicetihodinový pracovní týden – jelikož spokojení programátoři pracují s 

24 [2] str. 128
25 [2] str. 132 až 134
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radostí a efektivněji, snaží se XP odstranit přetěžování lidských zdrojů.

11. Zákazník na pracovišti – po dobu vývoje se zákazník stává členem týmu a je 

kladen důraz na jeho fyzickou přítomnost.

12. Standardy  pro  psaní  zdrojového  kódu –  jelikož  při  vývoji  není  tvořena 

dokumentace, je nutné, aby zdrojový kód byl srozumitelný pro všechny členy 

týmu.

Shrnutí
Stejně jako tradiční metodiky (např. RUP) využívá výhod iterativního a inkrementálního 

vývoje. Výhodou může být i dostatek zdrojů informací, stejně jako o RUP nebo UP. Přes 

tyto společné znaky jsou ale mezi  RUP a  XP velké rozdíly.  XP nelpí na formalitách a 

zaměřuje  se  na  lidský  faktor.  Cílem  XP je,  aby  vývojáři  pracovali  s  radostí,  takže 

využívá  lidských instinktů.  Tzn.  že  lidé  chtějí  vyhrávat,  být  součástí  týmu,  učit  se, 

odvádět dobrou práci, chtějí, aby se jim věřilo a chtějí vidět blízký a konkrétní cíl.

Zavést metodiku XP je však složité, protože vyžaduje změnu myšlení, a to u všech členů 

týmu včetně manažerů a zákazníka. Nutnost stálé komunikace, párové programování, 

kolektivní vlastnictví kódu atd. jsou faktory, se kterými se musí tým vypořádat.

3.3.2 FEATURE DRIVEN DEVELOPMENT

Feature  Driven  Development (FDD)  přistupuje  k  vývoji  přes  vlastnosti vyvíjeného 

systému. Celý průběh vývoje tedy postupuje podle seznamu vlastností.

FDD klade důraz na lidi (stejně jako XP) a snaží se odstranit rušivé vlivy jako zmatky, 

nejistotu a nervozitu, aby pracovníci mohli pracovat v příjemných podmínkách a tedy 

efektivněji. 

Dalším znakem je zaměření na výsledný produkt a jeho kvalitu, což je logické vzhledem 

k orientaci na vlastnosti sytému. I metodika  FDD je založena na iterativním způsobu 

vývoje s krátkými iteracemi, ale ve srovnání s XP poněkud delšími (1-3 týdny).
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Velká pozornost je věnována také modelování. Na začátku projektu je vytvořen globální 

model s velkou mírou abstrakce, který má naznačit, z čeho bude systém složen a jak 

bude  pracovat.  Zatím  neobsahuje  kompletní  výčet  funkcí,  ty  jsou  navrhovány  a 

implementovány v průběhu jednotlivých iterací.

Vlastnost
Vlastnost  (feature)  je  klíčový  pojem metodiky.  Z  pohledu  FDD je  vlastnost  malým 

výsledkem užitečným pro zákazníka. Důležitými charakteristikami vlastností jsou26:

● měřitelnost – musí být možné určit, zda je implementovaná vlastnost totožná s 

požadovanou.

● srozumitelnost –  vlastnost  musí  jít  popsat  a  pochopit  a  musí  být  znám její 

výsledek.

● realizovatelnost – vlastnost musí být dokončena za přiměřenou dobu, nejdéle za 

jednu iteraci (2 týdny). Jestliže není možné za tuto dobu vlastnost dokončit, je 

zřejmě příliš široká a lze ji rozdělit do menších vlastností.

FDD definuje  také  formální  zápis  vlastností,  a  to  ve tvaru  akce (např.  „vypočtení“) 

předmět (např. „celkového součtu prodejů“) podrobnosti (např. „za loňský rok“).

Hlavní znaky FDD27

● Objektové modelování domén – modelování je prováděno pomocí diagramů 

tříd (class diagrams)  a diagramů posloupností  (sequence diagrams),  což jsou 

prvky jazyka  UML.  Analytici  a  vývojáři  komunikují  s  doménovým expertem 

(expert  se  znalostí  určitého  okruhu  zpracovávané  oblasti)  a  získávají  hlubší 

náhled do oblasti a postupně vytvářejí podrobnější modely.

● Vývoj podle vlastností – vývoj neprobíhá po modulech nebo po funkcích, ale 

po  vlastnostech.  Tím  se  můžeme  vyvarovat  odklonu  od  toho,  co  zákazník 

požaduje a tvorbě zbytečných a komplikovaných tříd.

● Vlastnictví  tříd –  každá  třída  má  svého  vlastníka,  který  zodpovídá  za  její 

26 [2] str. 180
27 [2] str. 191 až 194
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implementaci a otestování.

● Týmy  sestavované  podle  vlastností –  vznikají  týmy,  jejichž  úkolem  je 

implementovat jednu vlastnost, jeden člověk je ve více týmech.

Posloupnost kroků a fází
Metodika definuje několik tzv. lehkých procesů (light processes):28

1. vytvoření celkového (globálního) modelu,

2. vypracování podrobného seznamu vlastností,

3. plánování (podle vlastností),

4. návrh (podle vlastností),

5. implementace (podle vlastností).

Každý z procesů je popsán těmito parametry29:

● obecný popis procesu,

● vstupní kritéria pro proces,

● úkoly  v  rámci  daného  procesu  (včetně  identifikace  řešitelů  a  odpovědných 

manažerů),

● nástroje  a  metody  verifikace  (abychom  se  přesvědčili,  že  proces  může  být 

prohlášen za dokončený),

● výstupní  kritéria  procesu  (včetně  fyzických  výstupů,  dokumentů,  prototypů 

apod.).

Shrnutí
FDD je  agilní  metodikou,  kterou  je  možné  nasadit  snadněji  než  XP.  Obsahuje 

modelování, ale jen v potřebné míře a ke konkrétnímu problému a nezatěžuje složitou (a 

nenáviděnou) dokumentací. Vývoj je řízen podle toho, co zákazníka zajímá především – 

podle vlastností systému, které mu průběžně dodává. Metodika je vhodná především pro 

menší  projekty,  které  je  možné  popsat  souhrnem  vlastností.  Neobsahuje  podrobný 

rozbor pracovních postupů, což klade větší nároky na šéfy týmů.

28 [2] str. 183
29 [2] str. 182
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4  ANALÝZA FIRMY

Oblast vývoje informačních systémů je velmi rozsáhlá: informační systémy mohou být 

velmi jednoduché i velmi komplexní. Pro relevantnost navrhovaných opatření jsem si 

vybral firmu, pro kterou budou návrhy na zlepšení šity na míru.

4.1 NETWINGS SOLUTIONS S.R.O.
Netwings  Solutions  s.r.o.  je  velmi  mladá firma,  která  vznikla  na základě  předchozí 

spolupráce  subjektů  podnikajících  prostřednictvím  živnostenského  oprávnění.  V 

současnosti je počet pracovníků malý, ale blízké době je plánována expanze z důvodu 

vytíženosti současného personálu. Proto bude těžší zajistit optimální provoz společnosti 

a  je tedy důležité analyzovat procesy, které je možné zefektivnit.

4.2 PORTFÓLIO SLUŽEB

Firma  se  nezabývá  pouze  tvorbou  informačních  systémů,  ale  také  doplňkovými  a 

dalšími činnostmi:

● webdesign – návrh a tvorba webového rozhraní.

● SEO (Seach Engine Optimalization) – optimalizace stránek pro lepší umístění 

ve vyhledávačích.

● webhosting – správa a provoz systémů s webovým rozhraním.

● grafické práce – složitější prvky webdesignu (flash), firemní grafika.

● bezpečnostní penetrační testy – analýza zranitelnosti počítačových systémů.

● antispam – filtrace nevyžádané pošty.
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4.2.1 DRUHY IS
Jak jsem se už zmínil v úvodu kapitoly, pod pojmem IS si lze představit velké množství 

produktů, a proto uvedu typy vyvíjené analyzovanou firmou.

Za nejjednodušší  IS lze označit i webovou prezentaci. V nejtriviálnějším případě sice 

neobsahuje aplikační logiku, ale přesto slouží k přenosu informací. Tyto prezentace jsou 

nejméně náročné a je možné, aby je zvládl vytvořit jeden člověk.

Přidáním  aplikační  logiky  může  vzniknout  např.  redakční  systém  nebo  internetový 

obchod. Složitost je závislá na zákazníkem požadovaném množství funkcí.

Předchozí případy byly systémy s veřejným přístupem. Další skupinou jsou systémy 

používané uvnitř společností. Může jít o znalostní báze, skladové hospodářství, podporu 

firemních procesů, účetnictví, databázi klientů apod. Složitost je velice variabilní jako u 

systémů s veřejným přístupem, ale navíc je nutné zajistit bezpečnost přístupu pouze pro 

autorizované uživatele.

Společným jmenovatelem všech druhů systémů, jejichž vývojem se firma zabývá, je 

webové rozhraní, přes které jsou obsluhovány (prezentační vrstva).

4.2.2 TVORBA WEBOVÉHO IS
Pro čtenářovu představu o tom, v jakých etapách probíhá projekt informačního systému 

s  webovým rozhraním,  uvádím přehled  typických  činností  spadajících  do  technické 

dimenze:

● sběr informací o požadované funkcionalitě

● tvorba grafického návrhu rozhraní

● programování funkcionality

● převod grafického formátu návrhu na webový

● sestavení, testování a opravy

● předání
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4.3 LIDSKÉ ZDROJE

Firmu založili dva společníci, kteří tvoří jádro organizační struktury:

● programátor/analytik –  analýza,  návrh  a  programování  aplikační  logiky  a 

bezpečnostní oblast.

● grafik – webdesign a flash.

a dále spolupracují externí pracovníci:

● grafička – firemní grafika (corporate identity, letáky, plakáty, vizitky).

● web designer – jednoduché weby.

● redaktor – správa novinek na webu s prezentací antispamových služeb.

 

4.4 ORGANIZACE

Organizační struktura odpovídá týmu vedoucího chirurga, což je vzhledem k velikosti 

společnosti pochopitelné. Společník programátor/analytik je v roli vedoucího projektu 

a  kromě pracovních  činností  patřících  do  jeho působnosti  vykonává  také  činnosti  z 

procesní a obchodní dimenze. Mezi ně patří:

● jednání se zákazníkem

● uzavírání kontraktů

● zadávání úkolů

● kontrola

Komunikace probíhá ve většině případů pomocí prostředků na dálku jako je telefon, IM 
(Instant Messaging, např. ICQ) a e-mail. Osobní porady jsou organizovány jednou za tři 

týdny.
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4.5 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

IS jsou vyvíjeny a provozovány na těchto programových prostředcích:

● Operační systém GNU/Linux CentOS 4

● Web server Apache 2

● Interpreter jazyka PHP 4 a 5

● Databáze MySQL 5

Při pohledu na výčet programových prostředků je patrný společný jmenovatel, a tím je 

použití tzv.  open source (otevřený či svobodný software). Tomuto pojmu je věnována 

následující kapitola.

4.6 OPEN SOURCE

Označení pro svobodný software můžeme najít několik, např.  free software,  software  

libre nebo  open source.  Všechny nemusí mít  stejný význam nebo nemusí být stejně 

chápány  různými  lidmi.  Nejošemetnější  je  pojem  free  software. V  angličtině  může 

znamenat jak software svobodný, tak bezplatný. Že je myšlena svoboda, je vysvětleno v 

doporučení myslet na free software jako na svobodu slova (free speech), a ne jako na 

pivo zdarma (free beer). V češtině takový problém odpadá, a proto budu používat pojem 

svobodný software.

4.6.1 PARAMETRY SVOBODNÉHO SOFTWARE

Jelikož ani pojem svobodný software není všeříkající, uvádím nároky na software, který 

může být označen za svobodný:

● Svoboda spustit program kdykoliv a za jakýmkoliv účelem.

● Svoboda studovat jak program funguje a upravit ho pro své potřeby. Přístup ke 

zdrojovým kódům je pro to předpokladem.
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● Svoboda šířit kopie programu.

● Svoboda  zdokonalit  program  a  zveřejnit  ho,  aby  z  něj  mohla  společnost 

profitovat. Zveřejnění zdrojových kódů je pro to předpokladem.

Důsledky těchto vlastností podrobněji rozeberu. Možnost libovolně spouštět program je 

poměrně rozšířená, takže nemá smysl se jí dále zabývat.

U uzavřeného (proprietárního) softwaru je zakazováno dokonce i studovat jak program 

funguje, a to bez zdrojových kódů. V případě svobodného softwaru je zaručena možnost 

studovat zdrojový kód a měnit ho.

Velice důležitá je možnost šířit kopie programu bezplatně. Samozřejmě to neznamená, 

že svobodný software musí být šířen zdarma. Výrobce může svůj produkt prodávat, ale 

kupující se může svobodně rozhodnout, jestli bude program dále šířit bezplatně nebo za 

úplatu.

Posledním pravidlem je možnost upravený program i se zdrojovým kódem svobodně 

šířit. 

4.6.2 PŘÍKLADY LICENCÍ

Jaké konkrétní svobody budou s programem poskytovány určí až licence, která právně 

umožňuje používání cizího programu. Nejznámější svobodné licence jsou GNU GPL a 

BSD.

Licence  GNU GPL (GNU General Public Licence) je zaměřena na to, aby upravený 

zdrojový kód byl  dále  zveřejňován.  Chce  tak  zajistit,  aby nebyl  svobodný software 

zneužíván, např. zařazením do proprietárního softwaru. Myšlenka je taková, že když 

někdo využije zdrojové kódy, měl by na oplátku přispět svými úpravami. Konkrétně je 

povinností při použití kódu pod licencí GNU GPL, i kdyby tvořil jen malou část nově 

vytvářeného softwaru, zveřejnit výsledný software znovu pod licencí GNU GPL. Z toho 

důvodu se licence někdy označuje jako virová.

Licence  BSD je  velice  volná  a  stručná,  tedy  pravý  opak  GNU GPL.  Umožňuje  i 
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komerční využití v proprietárním software bez zveřejnění zdrojového kódu.
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5  NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ

Firma bude v blízké době rozšířena o další pracovníky, a proto je vhodné v některých 

oblastech upravit její fungování. Po analýze nynějšího stavu jsem připravil návrhy změn 

v následujících oblastech:

● podpůrné nástroje pro řízení projektů

● metodiky vývoje softwaru

● nástroje pro vývoj software

Ještě dodám, že podmínkou pro výběr nástrojů je poskytování pod svobodnou licencí.

5.1 PODPŮRNÉ NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Se vzrůstajícím počtem pracovníků a projektů je pro management stále obtížnější udržet 

si přehled o stavech projektů a aktivitách pracovníků. V takovém případě je vhodné 

nasadit  nějaký podpůrný nástroj  pro práci  v  týmu –  groupware.  Základní  vlastností 

takového programu je rozdělení na serverovou a klientskou část. Serverová část běží na 

počítači umístěném v intranetu nebo internetu tak, aby k ní mohli pracovníci přistupovat 

přes klientskou část  programu. Funkce takových programů se od sebe liší  kvalitou i 

kvantitou.  Zpravidla  obsahuje  správu  projektů  a  jejich  úloh,  kalendář,  sdílení 

dokumentů, znalostní bázi atd.

5.1.1 GROUP-OFFICE

Pří hledání vhodného nástroje jsem vyzkoušel velké množství programů označovaných 

jako  groupware.  Nakonec  jsem  vybral  Group-Office  (www.group-office.com),  pro 

něhož mluví kombinace množství funkcí, přehlednosti a snadné instalace.
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Rozhraní  je  přehledné  a  hezké  na  pohled,  což  je  důležité  pro  snadné  a  příjemné 

používání.

Hlavní funkce jsou správa projektů a úloh, pomocí nichž je možné vytvářet projekty a 

přiřadit  k  nim  pracovníky.  A  potom  také  vytvářet  úkoly  pro  jednotlivé  přiřazené 

pracovníky. Velmi důležitou funkcí je měření času práce na projektu, pomocí něhož lze 

snadno a  přesně  získat  přehled o pracích a  nákladech.  Před začátkem práce  stiskne 

pracovník tlačítko stopek pro zahájení měření a po ukončení jím měření zase vypne. Lze 

tedy zjistit jak dlouho a na čem pracoval: přesně na minuty a ještě i odkdy dokdy, což 

lze zanést do kalendáře.

Zmíněné měření  by ale mělo větší  smysl  u  zadaných úkolů místo u projektů.  Další 

nevýhodou je absence znalostní báze a databáze chyb (např. nalezených při testování), 

ale na to existují specializované aplikace.

Podle mého názoru se jedná o velmi kvalitní software, který zefektivní řízení projektů. 

Dodává dostatečně kvalitní funkce a snadné ovládání, což nenabízí žádný jiný mnou 

zkoušený program.
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5.2 METODIKY VÝVOJE SOFTWARU

V důsledku růstu množství pracovníků se objevuje také potřeba stanovit pravidla pro to, 

jakým způsobem bude vývoj probíhat. Vzhledem k velikosti firmy a typu projektů, které 

je nutné dodávat velmi rychle, jsou vhodnější agilní metodiky. Ty nelpí na dokumentech 

a plánech v takovém množství a komplexnosti jako tradiční metodiky.

5.2.1 METODIKA FEATURE DRIVEN DEVELOPMENT

Tato metodika je vhodná pro analyzovanou firmu jednak velikostí týmu a také složitostí 

zavedení,  ale  především  způsobem  vývoje  po  vlastnostech.  Není  tak  náročná  na 

zkušenosti  a  schopnosti  vývojářů  i  ostatních  členů  týmu  jako  u  extrémního 

programování.  Výhodou je také modelování  podle vlastností,  jemuž může rozumět i 

zákazník.

Myšlenkové mapy – Freemind
Metodika  FDD začíná  s  tvorbou  globálního  modelu,  který  je  v  průběhu  vývoje 

rozpracováván do hloubky. Pro takový způsob práce je vhodný nástroj pro nelineární 

zápis. Takovým nástrojem je např. program Freemind (freemind.sourceforge.net).

Jednotlivé údaje jsou zapisovány ve stromové struktuře; jsou vytvářeny uzly rodičů, 

potomků a sourozenců. Jednotlivé větve lze skrývat a dosáhnout tak větší přehlednosti. 

Uzly lze také různě přemisťovat podle aktuální potřeby. Tento způsob zápisu je velmi 

vhodný pro postupné rozšiřování jako je tomu v metodice  FDD. Další místo využití je 

např. brainstorming.
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5.3 NÁSTROJE PRO VÝVOJ SOFTWARE

V analyzované firmě je používán skriptovací jazyk PHP. Pokud má být metodika FDD 
řádně  uplatňována,  měl  by  vývojový  nástroj  umožňovat  minimálně  návrh  pomocí 

diagramů tříd a diagramů posloupností  jazyka  UML.  Z toho pak vyplývá generování 

kódu podle diagramu tříd. Jelikož jsem nenašel žádný takový open source nástroj30, je 

jedinou  možností  při  zachování  PHP použít  samostatnou  aplikaci,  např.  ArgoUML 

(www.argouml.org).

Druhou  možností,  kterou  doporučuji,  je  přechod  na  platformu  Java  EE (Java 

Enterprise Edition), která je více zaměřena na objektově orientované programování a 

návrh. 

30 Nástroj Eclipse podporuje PHP přes zásuvný modul a také omezené modelování UML, ale generování 
kódu pouze pro Javu.
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Obr. 8: Freemind: myšlenkové mapy



5.3.1 JAVA EE
Část  Java EE pojmenovaná  JSP (Java Server Pages) funguje na stejném principu 

jako PHP. Tzn. že do kódu webové stránky jsou vkládány příkazy skriptovacího jazyka, 

v tomto případě Javy. Proto by přechod na tuto platformu neměl být příliš obtížný.

Dále Java nabízí  robustní  a  bezpečné řešení,  které poslouží  jako základna pro další 

rozvoj firmy. Vyzdvihnu technologie Java Servlet a Java Enterprise Beans. Na použití 

jednodušší servlety umožňují schovat aplikační logiku pod značky, které se vloží do 

stránky, čímž zpřehlední kód a jsou znovupoužitelné. 

Enterprise  Beans jsou  komponenty  umožňující  budování  distribuovaných  aplikací. 

Hotové komponenty lze nabízet k prodeji a také nakupovat, což se může ukázat jako 

velice výhodné. Např. pokud firma při vývoji IS zjistí, že nemá prostředky pro výrobu 

složité funkce nebo je levnější nákup než vývoj.

5.3.2 NETBEANS

NetBeans (www.netbeans.org)  je  vývojové  prostředí  (IDE)  vyvíjené  firmou  Sun 

Microsystems, která také vyvíjí samotnou Javu. NetBeans je primárně zaměřen na ni, 

ale  pomocí  pluginů  lze  přidat  velké  množství  funkcí  a  také  podporu  pro  jiné 

programovací jazyky. 

Alternativou  je  IDE Eclipse (www.eclipse.org),  pro  které  existuje  větší  množství 

pluginů,  ale  modelování  pomocí   UML je  méně  kvalitní.  V  případě  upuštění  od 

požadavku na modelování a generování kódu přímo v  IDE, je Eclipse další kandidát, 

protože obsahuje i plugin pro vývoj v PHP. V Eclipse je tedy možné vyvíjet v Javě i v 

PHP.
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Obr. 9: NetBeans: modelování pomocí UML



ZÁVĚR

V práci jsem se věnoval tomu, co pokládám na návrhu a vývoji informačních systémů 

za stěžejní, tedy řízení projektů. Jeho smyslem je efektivně řídit projekty tak, aby byly 

předávány zákazníkům včas a v požadované kvalitě. Klíč k úspěšným projektům vidím 

v řízení lidí, nejcennějšího zdroje jakékoliv softwarové firmy. Jen spokojení a s radostí 

pracující lidé dokáží stabilně plnit svoje úkoly a měnit plány ve skutečnost.

K dosažení efektivního řízení projektů jsem se zaměřil na dva prostředky, které jsou 

cílené na zlepšení v analyzované firmě. Prvním je nástroj pro řízení prací v týmu. Ten 

usnadňuje práci nejen manažerovi, ale také pracovníkům při jejich spolupráci. Druhým 

prostředkem je agilní metodika vývoje softwaru. Je zaměřena na vlastnosti  systému, 

které jsou zákazníkovi průběžně dodávány a věnuje pozornost pracovnímu klimatu lidí.

Navržené nástroje spojuje pojem open source - svobodný software. Při výběru nástrojů 

je třeba sledovat především užitek a vhodnost. Vzhledem k velikosti firmy a zaměření je 

svobodný software jasnou volbou kvůli ceně a možnostem úprav. Pokud firma poroste, 

zvětší se  význam nezávislosti, pro kterou si cení svobodného softwaru např. Seznam. 

Ale vznikne také riziko, že svobodný software nebude dostačovat požadavkům. V tom 

případě bude na místě poohlédnout se po uzavřeném softwaru (typickým příkladem jsou 

databáze).
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