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Abstrakt 

Diplomová práca rieši neštandardnú situáciu konkrétneho softvérového vývojového 

tímu, ktorý je zložený len z vývojárov na polovičný úväzok. Cieľom práce je navrhnúť 

plán pre zavedenie a zaviesť opatrenia potrebné pre efektívnejší vývoj softvéru. Navrh-

nuté riešenia vychádzajú zo súčasnej situácie vo vývojovom tíme a následných analýz 

identifikujúcich problémové oblasti. Po vyhodnotení implementácie sú odporúčané 

ďalšie možné zlepšenia nadväzujúce na návrh a implementáciu. 
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Abstract 

This diploma thesis is oriented on nonstandard situation in specific software develop-

ment team which consists of part-time developers only. The aim of this theses is to 

design a plan for implementation and implement solutions for more effective software 

development. Designed solutions are based on current situation in the software de-

velopment team and analysis identifying the problem areas. After the evaluation of 

the implementation more possible solutions, established on the design and imple-

mentation, are suggested. 
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Úvod 

V súčasnosti je takmer nevyhnutné používanie nejakého softvéru v každej spoločnosti. 

Mnoho z nich dokonca disponuje vlastným oddelením, ktoré pre tento softvér interne 

vyvíja. Hlavným dôvodom toho je, že takto si môžu softvér uspôsobiť presne podľa 

svojich potrieb. Nejde pritom len o nadnárodné korporácie, ale aj o malé, či stredné 

firmy, v ktorých sú IT oddelenia zvyčajne dosť malé. Takéto malé oddelenia často vyu-

žívajú ad-hoc prístup k vývoju, hoci vo svete IT existuje mnoho spôsobov, či už vo 

forme modelov, metodík, praktík alebo nástrojov, ktoré dokážu skvalitniť prácu malých 

vývojových tímov. 

Táto diplomová práca sa zaoberá práve jedným malým vývojovým tímom s neobvyk-

lou štruktúrou, kde všetci členovia tímu sú študenti pracujúci na polovičný úväzok. 

Hlavným cieľom je zanalyzovať a navrhnúť riešenia, ktoré budú implementované 

za účelom zaistiť stabilitu softvéru, na ktorom vývojový tím pracuje. Čiastočným cieľom 

práce je uviesť vývoj softvéru ako inžiniersku disciplínu a predstaviť vybrané nástroje 

použité v práci. 

Diplomová práca pozostáva z teoretickej časti, ktorá obsahuje tri kapitoly. Postupne sa 

venuje najskôr uvedeniu do sveta vývoja softvéru, od histórie až po prevládajúce prí-

stupy k vývoju softvéru. Následne pokračuje nástrojmi pre analýzu rôznych aspektov 

vývojových tímov, obzvlášť tými, ktoré budú v práci použité. Posledná časť teoretickej 

kapitoly sa zaoberá technikami, ktoré sú používané pre vývoj softvéru. 

Druhou časťou práce je praktická čas, kde sa nachádzajú ďalšie štyri kapitoly. Tie na 

seba navzájom nadväzujú, nakoľko v prvej kapitole je predstavená spoločnosť 

Messenger a jej časti, predovšetkým vývojový tím, ktorým sa zaoberajú aj ďalšie kapi-

toly. Po predstavení spoločnosti a tímu nasleduje kapitola, ktorá z rôznych pohľadov 

identifikuje problematické oblasti vývojového tímu. Na identifikované problémy sa 

viaže návrh jednotlivých riešení, ktoré sú na konci kapitoly spojené do jedného všeo-

becného riešenia. Posledná časť sa týka implementácie a porovnáva návrh autora s re-

álnymi zmenami, ktoré nastali. Táto posledná kapitola je zakončená odporúčaniami, 

za účelom podporenia implementovaného riešenia.  
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1 Vývoj softvéru 

Táto práca sa zoberá softvérovým vývojovým tímom. Vzhľadom na túto skutočnosť je 

prospešné nazrieť do histórie vývoja softvérového inžinierstva a zadefinovať samotný 

pojem softvérové inžinierstvo. Priblížené budú tradičné a agilné prístupy k vývoju soft-

véru, nakoľko podľa Komaia (2017) predstavujú dva hlavné smery softvérového inži-

nierstva, respektíve životné cykly dodávania softvéru. To sa odráža aj v tejto práci, kde 

sa jednotlivé časti  odvíjajú práve od týchto dvoch prístupov.  

 

1.1 História a definícia 

Od roku 1967 začalo rásť povedomie o dôležitosti a vplyve softvérových systémov. 

Vznikla potreba na to, aby techniky používané pri tvorbe softvéru neboli náhodné, ale 

založené na teoretických základoch a praktikách, aké sú používané v tradičných tech-

nologických odvetviach. To viedlo k prvej konferencii zameranej na softvérové inžinier-

stvo, organizovanej vedeckou komisiou NATO v roku 1968. Cieľom bolo stanoviť pri-

ncípy pre získanie spoľahlivého, výkonného a ekonomicky realizovateľného softvéru. 

Práve tu vzniklo aj pomenovanie softvérové inžinierstvo (Naur & Randell 1969). Na túto 

konferenciu nadviazal Royce, ktorý pre vývoj softvéru navrhol vodopádový (Waterfall) 

životný cyklus. Jeho princípy boli založené na zavedených technologických postupoch, 

kde poslednou fázou bola údržba (Royce 1970).  

Časom však začali vychádzať na povrch značné limitácie prístupu založeného na pred-

definovaných požiadavkách pri dizajne a vývoji softvéru. V sedemdesiatych rokoch 

Lehman definoval pojem evolúcia softvéru pre vymedzenie softvéru alebo programov, 

ktoré musia odzrkadľovať reálny svet, a preto sa mu musia prispôsobovať. Zreteľ na to 

sa začal brať až v deväťdesiatych rokoch, a to s objavením sa agilného softvérového 

vývoja, založeného na iteratívnom a inkrementálnom prístupe. 

V súčasnosti sa pojmy evolúcia a údržba softvéru často používajú ako synonymá. Z po-

hľadu prístupov k vývoju softvéru je však prínosné ich rozlišovať (Mens & Demeyer 

2008).  

Z uvedeného dôvodu je softvérové inžinierstvo definované ako systematický prístup 

k analýze, dizajnu, ohodnoteniu, implementácii, testovaniu, údržbe a zefektívňovaniu 

softvéru, čo je aplikácia inžinierskeho prístupu pre vývoj softvéru. V softvérovom inži-

nierstve sú definované modely životného cyklu softvéru na základe metodík pre defi-

níciu a určenie jednotlivých fáz životného cyklu softvéru (Laplante 2001).  

Podľa ISO/IEC/IEEE Systems a SEVOCAB je softvérové inžinierstvo definované ako apli-

kácia systematických, disciplinovaných a kvantifikovateľných prístupov na vývoj, ope-

rácie a údržbu softvéru (Bourque & Fairley 2014). 

Obrázok 1 zobrazuje výskum Vijayasaratha a Butlera (2016) a porovnáva využitie jed-

notlivých typov riadenia softvérových projektov, kde agilné zobrazujú výlučné použí-

vanie agilných metodík, rovnako tak tradičné a iteratívne, zatiaľ čo hybridné ich kom-

bináciu, keďže množstvo projektov používa viaceré typy.  
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Na to je možné nadviazať výskumom VersionOne (2019), ktorý uvádza porovnanie vy-

užitia dominujúcich agilných metodík. Ich podiel ukazuje Obrázok 2. 

 

 

1.2 Tradičné prístupy 

Tradičné prístupy sú tiež nazývané heavyweight metodiky, kde je proces založený na 

postupe činností od vytýčenia požiadaviek, až po vývoj a údržbu. Takto usporiadaný 

proces vývoja softvéru má zaistiť, aby bol vývoj softvéru efektívnejší a predvídateľnejší 

(Akbar et al. 2018). Tieto metodiky sú založené na dokumentácií, ktorá je používaná 

počas celého životného cyklu softvéru (Boehm 2002).  

Obrázok 1 - Porovnanie využivania typov riadenia softvérových projektov  
(Vijayasarathy & Butler 2016) 

7,70%
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Tradičné

Hybridné

Agilné

54%

14%

10%

8%

5%

3%
3% 2% 1%

Používanie agilných metodík

Scrum
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Scrum/ XP hybrid

Scrumban

Kanban

Iterative development

Obrázok 2 - Porovnanie využívania agilných prístupov riadenia softvérových projektov  
(VersionOne 2019) 
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To predstavuje vodopádový alebo Waterfall model, ktorý predpokladá perfektnú zna-

losť požiadaviek v počiatočnej fáze, kedy sú zdokumentované a následne napláno-

vané. Ďalšie časti procesu sa odvíjajú od tej počiatočnej, pričom zmena plánu nie je, 

vzhľadom na navyšovanie finančných a časových zdrojov, odporúčaná (Royce 1970). 

Akbar s kolektívom (2018) ďalej opisuje V-Model a Iteratívny model. V-Model taktiež 

začína definovaním požiadaviek a končí doručením hotového systému. Kladie veľký 

dôraz na testovanie a verifikáciu, keďže každá fáza modelu musí byť otestovaná a ve-

rifikovaná. Vývoj začína na nižších úrovniach a postupne prechádza na vyššie, čím sa 

celý systém postupne testuje. 

Iteratívny model spočíva vo vývoji a dodávaní častí projektu, namiesto dodávania ce-

lého projektu naraz. Projekt sa najskôr rozdelí na jednotlivé časti, v ktorých sa bude 

dodávať. Následne sa na začiatku každej časti špecifikujú požiadavky a po dokončení 

danej časti je táto časť pripojená k už dodaným častiam projektu. 

Tieto prístupy sú síce prediktívne, no samotný proces býva dlhý, pretože je potrebné 

detailne špecifikovať požiadavky. Tie sú špecifikované počiatočným dizajnom a tvor-

bou dokumentácie, ktorú musí zákazník odsúhlasiť. Cieľom je určiť proces a rozdeliť 

úlohy projektovým manažérom, dizajnérom softvéru, programátorom a testerom, ako 

aj určiť nástroje, ktoré budú použité na dosiahnutie cieľa. Tradičné metodiky sú popu-

lárne, vďaka sekvenčnému procesu a ich úspešnosti za určitých podmienok. Na druhej 

strane sú kritizované, pretože vyžadujú množstvo dokumentácie, čo spomaľuje tempo 

vývoja projektu.  

 

1.3 Agilné prístupy 

Agilné metodiky, nazývané tiež lightweight metodiky, sú, v konfrontácií s tradičnými 

metodikami, založené na orientácií na ľudí, kratšom plánovaní, jednoduchej dokumen-

tácii a rýchlejšej reakcii na zmeny. Existuje mnoho agilných metodík, ktorých cieľom je 

vytvorenie pochopiteľného systému, ktorý dokáže rýchlo reagovať na meniace sa pro-

stredie (Beck 1999). 

Metodika, ktorá predstavuje časté nasadzovanie kódu, je Extrémne programovanie 

(Extreme programming alebo tiež XP), kde vývojári pracovali v pároch pre neustály do-

hľad nad kódom. Zdôrazňuje testami riadený vývoj (test-driven development) a pro-

dukciu kvalitného kódu. Ďalšou známou metodikou je Scrum, ktorý stavia na princí-

poch štíhlej výroby (lean manufacturing). Projekt je rozplánovaný na iterácie trvajúce 

týždeň až mesiac, na základe požiadaviek zozbieraných počas krátkych mítingov. 

Rýchly aplikačný vývoj (Rapid Application development alebo RAD) je jednoduchá 

agilná metodika, ktorej cieľom je minimalizovať plánovanie, podporiť prototypovanie 

a opakované využívanie komponentov. Vhodná je v prípade, keď prototypovanie je  

postačujúce ako konečný produkt. Kanban je procesný nástroj, ktorý priniesol vizuali-

záciu, obmedzovanie limitov rozpracovaných úloh, či meranie cyklov a ďalšie metriky 

(Highsmith 2000; Akbar et al. 2018; Kniberg & Skarin 2010). 
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Highsmith a Cockburn (2001) uvádzajú, že agilné metodiky nie sú procesom. Proces je 

tvorený uznaním ľudí v tíme, ktorí sú faktorom úspechu. Jednotliví členovia tímu sa 

starajú o efektívnosť projektu, čo poskytuje nový náhľad na agilné vnímanie sveta. 

Agilné metodiky sú zamerané práve na ľudí, od ktorých závisí úspech projektu 

(Cockburn & Highsmith 2001). Pohľad na zmeny nespočíva v ich minimalizácií, ale 

v tom ako na nich efektívne reagovať (Highsmith & Cockburn 2001). To, čo sa bude vy-

víjať, nezáleží na pláne, ale na potrebách zákazníka (Highsmith 2000). Detailne sú plá-

nované iba krátke časové úseky, a čím je úsek dlhší, tým je plán menej detailný 

(Highsmith 2000). Agilné metodológie sú založené na empirickom procese (Highsmith 

& Cockburn 2001). Častá spolupráca so zákazníkom umožňuje jednoduchšie riešiť 

vzniknuté situácie, čo podporujú predovšetkým malé, samoorganizujúce sa tímy hľa-

dajúce jednoduché riešenie ako odpoveď na takéto situácie (Cockburn & Highsmith 

2001). Porovnanie vybraných, často používaných prístupov, zobrazuje Tabuľka 1, kde je 

uvedené porovnanie základných parametrov vybraných metodík. 

 

 
Tabuľka 1 - Porovnanie Scrum, Kanban a XP (Beck & Andres 2005; Hammarberg & Sundén 2014; Bowes 
2015) 

  Scrum Kanban XP 
Veľkosť tímu 3-9 Nedefinované 2-10 
Veľkosť  
projektu Všetky Všetky Malé 
Iterácie 1-4 týždne Bez iterácii 1-4 týždne 

Role 
PO, SM, Vývojový 
tím Nedefinované 

Programátor, zákazník, 
tester, stopovač, kouč, 
konzultant, veľký šéf 

Stretnutia 

Sprint Planning, 
Daily Stand up, 
Sprint Review, 
Sprint Retrospec-
tive Nedefinované 

Iteration planning, daily 
stand up 

Dokumentácia Základná Nedefinované Základná 

Praktiky 

Sprint, product a 
sprint backlog, 
Scrum stretnutia 

Vizualizácia toku, 
riadenie toku, ob-
medzenie rozpraco-
vanej práce 

User stories, TDD, Re-
faktoring, párové pro-
gramovanie 

Virtuálne tímy Podporuje Podporuje Nepodporuje 

Prioritizácia 
Prioritizovaný 
Product backlog Voliteľná Striktná 

Release Po iteráciách Voliteľné 
Časté, malé (aj každý 
deň) 
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2 Analytické nástroje 

Pre dosiahnutie zámeru tejto práce je potrebné identifikovať chyby, nedostatky, prí-

padne priestor na zlepšenie. Pre identifikáciu nedostatkov a priestoru pre zlepšovanie 

sú určené analytické, či diagnostické nástroje. Analytické nástroje, predstavené v tejto 

časti práce, stavajú na predpoklade malého vývojového tímu, ktorý často komunikuje 

so svojim zákazníkom. Vzhľadom na to a z pozorovania autora práce, sa vývojový tím, 

ktorým sa táto práca zaoberá, javí ako agilný. Na základe tejto skutočnosti boli vybrané 

nástroje vhodné pre analýzu takýchto tímov. 

Pre analýzu tímu boli použité dve perspektívy. Prvou perspektívou je tímová spolu-

práca a model agilnej tímovej spolupráce, ktorý je bližšie predstavený v nasledujúcej 

kapitole. Aj keď sa tímovou spoluprácou zoberá viacero vedných disciplín, pre potreby 

tejto práce je potrebné zamerať sa práve na tie, ktoré sa zaoberajú malými tímami, 

ktoré majú, podľa Kirkmana a Rosena (1999), dopĺňajúce sa schopnosti, spoločný cieľ 

a zodpovednosť. S ohľadom na agilný vývoj bol vyvinutý nižšie opísaný model agilnej 

tímovej spolupráce (Moe et al. 2009). 

Druhou perspektívou je zrelosť, respektíve maturita procesov vo vývojovom tíme. Mo-

delov, zaoberajúcich sa maturitou vývojového tímu, je síce viac, no bližšie je vysvetlený 

a použitý v tejto práci model maturity ThoughtWorks, ktorý sa javí ako najvhodnejší pre 

potreby tejto práce . 

 

2.1 Agilná tímová spolupráca 

Pre skúmanie tímovej spolupráce v agilných softvérových tímoch bol vytvorený päť-

dimenzionálny model agilnej spolupráce s otvorenými a bodovacími otázkami, zalo-

žený na práci Salasa a jeho kolektívu (2016). Dimenzie, z ktorých sa tento nástroj 

skladá, sú zdieľané vedenie, orientácia tímu, redundancia, učenie a autonómia. 

Pre účely prieskumu bol vytvorený zoznam otvorených, kvalitatívnych otázok rešpek-

tujúcich týchto päť dimenzií. Tento model bol overovaný v rámci trojročného výskum-

ného programu v spoločnostiach aplikujúcich metodiku Scrum  (Moe et al. 2009). Va-

riáciou kvalitatívneho zoznamu otázok sú kvantitatívne otázky, založené na hodnotení 

jednotlivých aspektov na číselnej stupnici (Stettina & Heijstek 2011). 

 

2.1.1 Zdieľané vedenie 

V samoorganizujúch a samoriadiacich sa tímoch by rozhodovanie a vedenie mali byť 

zdieľané (Kirkman & Rosen 1999). Podľa Pearcea (2006) má rozhodovať ten, kto je naj-

viac kompetentný pre rozhodnutie v danom probléme, respektíve rozhodovanie by 

malo byť určované medzi členov tímu v závislosti od fázy projektu. 
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Tímy by mali byť dostatočne malé a v tíme by mali byť členovia na základe ich technic-

kých, tímových a vodcovských vlastností. Líder tímu by mal zaisťovať správne fungova-

nie tímu, v zmysle navádzania na správne postupy, zaisťovania zdrojov a podporova-

nia dôvery a sebaistoty tímu (Pearce 2006). 

 

2.1.2 Orientácia tímu 

Orientácia tímu alebo kolektívna orientácia je často popisovaná ako prioritizácia tímo-

vých cieľov pred individuálnymi. Jej úlohou je zaistiť zvýšenú individuálnu snahu a vý-

kon, ako aj spokojnosť. To vedie k zvýšenej orientácii tímu, čo má pozitívny dopad na 

výkon tímu ako celku. Takéto tímy berú názory a návrhy jednotlivých členov tímu v pro-

cese rozhodovania do úvahy častejšie (Salas et al. 2016). 

 

2.1.3 Redundancia 

Každý samoriadiaci sa systém musí mať istý stupeň redundancie, ktorý predstavuje 

priestor pre vývoj a inováciu daného systému. Členovia tímu potrebujú viacero 

schopností na to, aby sa za určitých podmienok dokázali vzájomne zastúpiť (Morgan 

2006). 

V psychologických výskumoch zameraných na malé skupiny je koncept redundancie 

opisovaný ako záložné správanie (Salas et al. 2016). Pre správne fungovanie takejto 

zálohy musia byť členovia tímu dostatočne informovaní o práci ostatných členov tímu. 

Členovia tímu by si mali poskytovať spätnú väzbu alebo koučing, asistovať pri plnení 

úloh a pomáhať preťaženým členom tímu pri plnení ich úloh. Úplná redundancia nie je 

možná, dôležité však je, koľko redundancie je potrebnej (Marks et al. 2001). 

 

2.1.4 Učenie 

Podľa Takeuchiho a Nonaku (1986) učenie predstavuje schopnosť tímu identifikovať 

slabiny a zlepšovať vývojový proces. Učenie je pre tímy dôležité pre vytvorenie 

zdieľaných mentálnych modelov, ktoré zvyšujú výkonnosť tímu. Štúdie ukazujú, že 

schopnosť učiť sa v samoorganizujúch sa tímoch je vyžadovaná, aby boli tímy schopné 

reagovať na zmenu noriem a pravidiel vo vzťahu k väčším transformáciám (Morgan 

2006).  

 

2.1.5 Autonómia 

Hoegl a Parboteeah (2006) definujú autonómiu tímu ako vplyv manažmentu a ľudí 

mimo tímu na aktivity tímu. Takýmto vplyvom môže byť úmyselné konanie vedenia, 

ktoré obmedzuje autonómiu, ako je napríklad požiadavka tímu robiť určité rozhodnu-

tia týkajúce sa pracovných stratégií alebo procesov, cieľov projektu a prideľovania 
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zdrojov. Niektoré takéto vplyvy môžu byť prínosné, pretože poskytujú spätnú väzbu 

a podporujú kreativitu, na druhej strane však môžu byť aj škodlivé, napríklad v prí-

pade vývoja softvéru. 

Podľa Moeho (2009) je tím ovplyvňovaný jednotlivcom, ako aj organizáciou, a preto je 

potrebné zamerať sa na obe úrovne. Vývojári by mali byť priradení len na jeden projekt 

a najlepšie, v jednej miestnosti, aby projekt nestrácal zdroje. 

 

2.2 Zrelosť procesu 

Spoločnosti sa snažia zvyšovať maturitu v ich vývojovom procese na základe zavádza-

nia vylepšení založených na odporúčaniach globálne uznávaných modelov kvality. 

Jedným z takýchto modelov je Capability Maturity Model Integration (CMMI), ktorý ob-

sahuje sadu komplexných a integrovaných postupov pre vývoj produktov a služieb 

(SEI 2010).  

Na druhej strane rastie popularita agilných metodík. Spoločnosti vidia potenciál pre-

dovšetkým v zrýchlení vývoja softvéru v nadväznosti na meniace sa požiadavky, ako aj 

raste kvality softvéru. V prípade vyspelosti tímov používajúcich agilné prístupy tu 

ostáva priestor pre zlepšovanie (VersionOne 2017).   

Je však náročné aplikovať CMM alebo CMMI do agilného prostredia, keďže základné pri-

ncípy, ktorými sú tieto prístupy popísané, majú opačný charakter (Turner & Jain 2002). 

Ten spočíva predovšetkým v tom, že agilné metodiky sú určené primárne malým 

a stredným organizáciám, pričom CMM a CMMI sú používané hlavne vo veľkých spoloč-

nostiach (Paulk 1998). Agilný vývoj softvéru tiež neuznáva priveľa dokumentácie a pod-

poruje pravidelnú ústnu komunikáciu (Ahern et al. 2008), čo neplatí v prípade CMM 

a CMMI, ktoré zavádzajú pravidlá pre veľké organizácie a dokumentáciu, ktorá musí veľ-

kosti organizácie zodpovedať. Taktiež zahŕňa marketingové, finančné a nákupné od-

delenia. Na základe týchto oponujúcich si charakteristík nemôžu byť CMM, ani CMMI, 

zavedené bez modifikácií pre malé organizácie (Dangle et al. 2005). Z uvedeného dô-

vodu vznikla potreba pre modely určené na agilný softvérový vývoj (Patel & 

Ramachandran 2009).  

 

2.2.1 Agilné modely vyspelosti 

Existuje niekoľko modelov založených na princípoch CMM, respektíve CMMI, ktoré majú 

za úlohu zaviesť výhody CMM a CMMI do agilného prostredia. V nasledujúcom texte je 

niekoľko z týchto modelov v krátkosti predstavených. 

Scrum Maturity Model (SMM) ponúka best practices na základe frameworku Scrum. Ob-

sahuje jednotlivé úrovne vyspelosti založené na agilných princípoch a Scrume (Yin et 

al. 2011). 
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Agile Maturity (AM) je model obsahujúci päť úrovní maturity. Pre každú z nich je defi-

nované zadanie, na základe ktorého je možné dosiahnuť jednotlivé stupne. Tieto za-

dania obsahujú požiadavky na automatizáciu testov, metrík kvality kódu, zavádzania 

kódu, konfigurácie a rôzne aspekty testovania (Benefield 2010). 

The Agile Maturity Model (AMM), navrhnutý Scotom Amblerom (2010), je päť stupňový 

model. Jeho jednotlivé stupne sú 1. Rhetorical (Rétorický), 2. Certified (Overený), 3. 

Plausible (Prijateľný), 4. Respectable (Vhodný) a 5. Measured (Primeraný). Na základe 

týchto stupňov poskytuje tento model návody na zlepšovanie efektívnosti v agilnom 

vývojovom procese. 

Názov Agile Maturity Model (AMM) bol použitý aj vo Veľkej Británii a bol vytvorený mo-

del založený na základe princípov agilného softvérového vývoja. Model sa tiež skladá 

z piatich stupňov: 1. Initial (Počiatočný), 2. Exploited (Využívaný), 3. Defined (Defino-

vaný), 4. Improved (Vylepšený) a 5. Sustained (Ustálený) (Patel & Ramachandran 2009). 

SCRUMMI je založený na spoločných charakteristikách Scrumu a CMMI vo vzťahu k pro-

cesom riadenia projektov a definuje proces agilného projektového riadenia. Ten bol 

vytvorený z rozšírení Scrumu tak, aby sa dodržali oblasti procesu riadenia projektu 

CMMI (Marçal 2009). 

Existuje aj dvojdimenzionálny model, nazývaný Agile Process Maturity Model (APMM), 

ktorého cieľom je vyvážiť technické kompetencie a disciplínu pri agilnom vývoji. Skladá 

za z dvoch osí, kde je znázornená technická úroveň a úroveň manažérskych praktík 

(Oliveira 2005). 

Pre potreby Extrémneho programovania (XP) bol navrhnutý model maturity XP (XPMM), 

ktorý zachytáva štyri úrovne: 1. Not-compliant (Nezhodný), 2. Initial (Počiatočný), 3. Ma-

ture (Vyspelý) a 4. Advanced (Pokročilý) (Nawrocki et al. 2001). 

Vlastný model, spočívajúci z troch úrovní rozdelených na základe úrovne agility, vytvo-

rila aj spoločnosť IBM. Úrovne sa stupňujú od základov agilného vývoja, cez disciplino-

vaný, až po škálovaný agilný vývoj (IBM 2009). 

 

2.2.2 Model maturity ThoughtWorks 

Svoj model predstavila aj spoločnosť ThoughtWorks. Tento, rovnako ako väčšina ostat-

ných modelov, tiež používa päť úrovní, na základe ktorých je možné určiť vyspelosť 

tímu v jednotlivých oblastiach. 

Model vychádza z Agile Maturity Model (AMM). V porovnaní s ním však boli upravené 

definície jednotlivých úrovní tak, aby boli lepšie aplikovateľné pre zostavenie a nasa-

denie softvéru. Tento proces by mal byť v zmysle tohto modelu súvislý, aby vytvoril 

automatizovaný, spoľahlivý, predvídateľný a viditeľný proces, s dobre a ľahko pochopi-

teľným a kvantifikovateľným rizikom a nie rozdelený do jednotlivých fáz. 

Model má päť úrovní rozdelených do piatich kategórií. Tieto úrovne a kategórie sú uve-

dené v priloženej Tabuľke 2 (Humble & Russell 2009). 
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Tabuľka 2 - ThoughtWorks Agile Maturity Model (Humble & Russell 2009) 

Úroveň / 
Kategórie 

Zostavovanie 
a priebežná in-
tegrácia 

Prostredia a 
nasadzovanie 

Správa verzií 
a dodržiava-
nie pravidiel Testovanie 

Riadenie 
dát 

Úroveň 3 – 
Optimiz-
ing (Opti-
mali-
začný): Za-
merané na 
zlepšova-
nie pro-
cesu 

Tímy sa pravi-
delné stretá-
vajú, aby pre-
diskutovali 
problémy s in-
tegráciou, 
ktoré riešia au-
tomatizáciou, 
rýchlejšou 
spätnou väz-
bou a viditeľ-
nosťou. 

Všetky pro-
stredia sú 
efektívne ria-
dené. Auto-
matická kon-
trola práv uží-
vateľov. Použi-
tie virtualizá-
cie, ak je to 
vhodné. 

Operačné á 
vývojové 
tímy pravi-
delne spo-
lupracujú pri 
riadení rizík 
a redukcii 
doby cyklu. 

Rollbacky z 
produkcie 
sú zried-
kavé. De-
fekty sú 
identifiko-
vané a 
opravené 
okam-žite. 

Spätná 
väzba vý-
konu data-
bázy a pro-
cesu nasa-
dzovania 
medzi 
dvomi ver-
ziami. 

Úroveň 2 - 
Quantita-
tively 
managed 
(Kvantita-
tívne ria-
dený): Pro-
ces je me-
raný a 
kontrolo-
vaný 

Metriky pre 
zostavovanie 
sú zozbierané, 
viditeľ-né a 
postupuje sa 
na ich zákla-
de.  

Organizované 
nasadzovanie. 
Verzie a roll-
back proces 
sú otestované. 

Prostredia a 
zdravie apli-
kácie moni-
torované a 
proaktívne 
riadené. Mo-
nitorovaný 
čas cyklu. 

Metriky a 
vývoj kva-
lity je za-
znamená-
vaný. Ne-
funkčné 
požiadavky 
sú defino-
vané a me-
rané. 

Aktualizácie 
databázy a 
rollbacky 
testované s 
každým na-
sadením. 
Výkon data-
bázy je mo-
nitorovaný 
a optimali-
zovaný. 

Úroveň 1 – 
Consistent 
(Konzis-
tentný): 
Automa-
tické pro-
cesy apli-
kované na 
celý apli-
kačný cyk-
lus 

Automatický 
zastavovací a 
testovací cyk-
lus pri každej 
zmene. Závis-
losti sú ria-
dené. Znovu 
používanie 
skriptov a ná-
strojov. 

Plne automa-
tický proces 
nasadzovania 
pomocou jed-
ného tlačidla. 
Rovnaký pro-
ces nasadzo-
vania pre 
všetky pro-
stredia. 

Riadenie 
zmien a 
schvaľovací 
proces defi-
novaný a 
uplatňo-
vaný. 

Automa-
tické unit a 
akceptačné 
testy. Tes-
tovanie je 
súčasťou 
vývojového 
procesu. 

Zmeny da-
tabázy sú 
prevádzané 
automa-
ticky ako 
súčasť pro-
cesu nasa-
denia. 

Úroveň 0 – 
Repeata-
ble 
(Opakova-
teľný): Pro-
ces zdoku-
mento-
vaný a 
čiastočne 
automati-
zovaný 

Pravidelné au-
tomatické zos-
tavovanie a 
testovanie. 
Každé zosta-
venie môže 
byť znovu vy-
tvorené zo 
správy verzií 
pomocou au-
tomatického 
procesu. 

Automatické 
nasadzovanie 
pre niektoré 
prostredia. Vy-
tváranie no-
vých prostredí 
je nenákladné. 
Všetky konfi-
gurácie sú ver-
zované. 

Namáhavé a 
zriedkavé, 
no spoľah-
livé nasa-
dzovanie 
verzií. Ob-
medzená 
dohľadateľ-
nosť od po-
žiadaviek k 
verzii. 

Automa-
tické testy 
sú písané 
ako súčasť 
vývoja za-
dania. 

Zmeny v 
databáze sú 
vykonávané 
automatic-
kými skrip-
tami, verzo-
vanými v 
aplikácií. 
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Úroveň / 
Kategórie 

Zostavovanie 
a priebežná in-
tegrácia 

Prostredia a 
nasadzovanie 

Správa verzií 
a dodržiava-
nie pravidiel Testovanie 

Riadenie 
dát 

Úroveň -1 
– Regres-
sive 
(Regre-
sívny): 
Proces ne-
opakova-
teľný, 
slabo ria-
dený a re-
aktívny 

Manuálne pro-
cesy pre zos-
tavovanie soft-
véru. Žiadne 
reporty a arte-
fakty. 

Manuálny pro-
ces pre nasa-
dzovanie soft-
véru. Špeci-
fické binárky 
pre prostredia.  

Zriedkavé a 
nespoľah-
livé nasa-
dzovanie 
verzií. 

Manuálne 
testovanie 
po vývoji. 

Migrácie dát 
nie sú ver-
zované a sú 
vykonávané 
manuálne. 

 

Zostavovanie a priebežná integrácia sa zaoberajú tvorením a údržbou automatického 

procesu, ktorý zostaví aplikáciu a spustí testy pri každej zmene.  

Prostredia pozostávajú zo všetkých aplikácií, ktoré sú v procese vývoja používané. 

K správe verzií je pridané dodržiavanie pravidiel, keďže to predstavuje často značné 

problémy pri nasadzovaní.  

Testovanie, vrátane všetkých spôsobov testovania, je navrhnuté tak, aby zaručilo čo 

najmenej chýb a je zamerané na najpodstatnejšie oblasti zostavovania a nasadzova-

nia softvéru.  

Poslednú kategóriu predstavuje riadenie dát. Väčšinou sa vzťahuje k relačným data-

bázam, ktoré rovnako predstavujú častý zdroj problémov (Humble & Russell 2009).  
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3 Techniky softvérového inžinierstva 

Existuje množstvo techník, ktoré sa v softvérovom inžinierstve používajú. Bourque 

a Fairley v knihe SWEBOK (2014) rozdeľujú tieto techniky do pätnástich vedomostných, 

respektíve kľúčových oblastí softvérového inžinierstva (SI), obsiahnutých v nasledujú-

com zozname:  

1. Softvérové požiadavky 

2. Dizajn softvéru 

3. Konštrukcia softvéru 

4. Testovanie softvéru 

5. Údržba softvéru 

6. Riadenie softvérovej  

konfigurácie 

7. Riadenie SI 

8. Proces SI 

9. Modely a metódy SI 

10. Kvalita softvéru 

11. Profesionálne postupy SI 

12. Ekonomika SI 

13. Počítačové základy 

14. Matematické základy 

15. Inžinierske základy 

 

Podľa výskumu VersionOne (2017) sa medziročne zvýšilo používanie štandardných 

techník z 56% na 64%. Najpožívanejším štandardom sú Unit testy so 75% podielom 

medzi respondentmi. Pre túto prácu je tiež dôležitý podiel postupnej integrácie, ktorá 

má 54%. V nasledujúcom Obrázku 3 je vidieť praktiky, ktoré využíva aspoň 30% 

respondentov. 

 

Táto kapitola sa zaoberá jednotlivými oblasťami a ich súčasťami, ktoré sa vyskytujú, 

prípadne sú použité v tejto práci. Prvou takto opísanou oblasťou je testovanie softvéru. 

Nasleduje dokumentácia a definovanie požiadaviek, správa verzií a tiež priebežná 

integrácia. 

31%

32%

35%

36%

37%

45%

54%

64%

75%

Kolektívne vlastníctvo kódu

Automatizované akceptačné testy

Test-driven development (TDD)

Párové programovanie

Priebežné nasadzovanie

Refaktoring

Priebežná integrácia

Štandardizovaný kód

Unit testy

Podiel využívania praktík vývoja softvéru

Obrázok 3 - Porovnanie využívania jednotlivých praktík vývoja softvéru (VersionOne 
2017) 
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3.1.1 Testovanie softvéru 

Takmer každá ľudská aktivita, bez ohľadu na to ako dôkladne a opatrne je prevedená, 

bude obsahovať chyby. Preto je potrebné overiť, že systém, na ktorom sa pracuje, fun-

guje správne a tak, ako je požadované. Pre lepšie pochopenie je potrebné rozlíšiť po-

jmy zlyhanie a defekt. Zlyhanie (failure) je neakceptovateľné chovanie systému. Defekt 

je každá chyba systému, či ide o požiadavky, návrh alebo kód, ktoré prispievajú, re-

spektíve môžu viesť k vzniku zlyhaní. Testovanie je proces zámerného spôsobovania 

zlyhaní za účelom nájdenia defektov (Lethbridge 2005).  

Podľa Kita (1995) je testovanie obvykle najdrahšia fáza vývoja softvéru. To však nemusí 

byť, pokiaľ sa testovanie zameria na kritické aspekty (LiGuo Huang & Boehm 2006). Tes-

tovanie však dokáže určovať, či je produkt schopný prinášať zisk (Do & Rothermel 

2006). 

 

3.1.2 Statické, dynamické, manuálne a automatické testovanie 

Hailpern a Santhanam (2002) definujú testovanie ako každú aktivitu, ktorá odhalí, že 

aplikácia nefunguje správne. To zahŕňa ako statické, tak aj dynamické testovanie. Roz-

diel medzi týmito dvoma spôsobmi je v tom, že statické testovanie nepotrebuje k hľa-

daniu chýb spustenie kódu, pretože sa tu rátajú rôzne druhy odborného čítania kódu, 

ako aj kontrola kódu v textovom editore, v ktorom je písaný. Dynamické testovanie je 

obvykle reprezentované sadou testov, ktorými je preverený kód počas spúšťania alebo 

behu programu. To sa obvykle deje prostredníctvom driverov alebo vývojových pro-

stredí. Statické testovanie verifikuje kód, teda skúma kvalitu kódu, návrh a to, či spĺňa 

požadované štandardy. Na druhej strane dynamické testovanie overí správne fungo-

vanie kódu, či spĺňa funkčné požiadavky (Oberkampf 2010). 

Rozdiel medzi manuálnym a automatickým testovaním spočíva v tom, že manuálne 

testovanie nie je, na rozdiel od automatického, počítačovou implementáciou. Manu-

álne testovanie zahŕňa napríklad prechádzanie kódu. Automatické testovanie obsa-

huje napríklad kontrolu syntaxe vývojovým prostredím (Lewis & Veerapillai 2005). 

 

3.1.3 Rozdelenie na základe prístupu ku kódu 

Toto rozdelenie pracuje s takzvanými „boxami.“ Tie sú tri a sú rozslíšené podľa toho, či 

má tester prístup ku kódu. Patrí tu White-box, Grey-box a Black-box, kde to, aká je farba 

tmavá, predstavuje prístup ku kódu. 

White-box je typ testovania, ktorý sa nazýva aj Glass-box, čo lepšie zachytáva jeho 

podstatu. Tá spočíva v tom, že tvorca testu má prístup, čiže môže sa pozrieť priamo do 

kódu, pre ktorý je test písaný. Test je založený skôr na implementácii kódu, ako na po-

žiadavkách (Lethbridge 2005). Umožňuje ísť hlbšie do kódu a prísť tak s ďalšími mož-

nosťami ako spôsobiť chyby. Tu je však vhodné poznať daný kód (Pilone & Miles 2008). 
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Medzi stratégie tohto testovania patrí pokrytie všetkých možných ciest, čo nie je 

možné pre kód obsahujúci cyklus. Ďalšou stratégiou je pokrytie hraníc, ktorá predsta-

vuje snáď najefektívnejší spôsob testovania. Ďalším spôsobom je pokrytie všetkých 

uzlov, čo je síce menej prácne, ale aj menej efektívne riešenie (Lethbridge 2005). Sú tu 

zaradené Unit testy, na ktoré je kladený dôraz pri agilných metodikách vývoja 

(Singham 2008). 

Black-box je opozitum k White-box testovaniu. Tester nevidí, nevie ako je kód 

implementovaný a  jeho práca spočíva v tom, že v závislosti na vstupoch do systému, 

posudzuje výstupy (Lethbridge 2005). Takéto testovanie je zamerané len na 

funkcionalitu. 

Medzistupeň medzi týmito dvomi testoavaniami predstavuje Grey-box testovanie 

charakterizované tým, že tester má čiastočný prístup k niečomu. Môžu to byť napríklad 

záznamy v databáze, na základe ktorých je možné aplikáciu testovať (Pilone & Miles 

2008).  

 

3.1.4 Úrovne testovania 

Testovanie softvéru je obvykle vykonávané na rôznych úrovniach. Tieto úrovne môžu 

byť rozlišované na základe predmetu testovania (target) , teda cieľa. To sa ďalej člení 

na unit testy, integračné a systémové testy. Druhé rozdelenie je založené na zámere 

(objective) testovania. Zámery testovania môžu byť napríklad splnenie funkčných 

alebo nefunkčných požiadaviek. Môžu sa tiež zameriavať na spoľahlivosť, bezpečnosť, 

či použiteľnosť. 

Unit testy overujú funkčnosť softvérových elementov, ktoré môžu byť samostatne tes-

tované. Toto testovanie je väčšinou založené na tom, že ich tvoria vývojári s prístupom 

k danému kódu, ktorý obvykle aj sami vytvoria (Bourque & Fairley 2014). Unit testy sú 

základom agilných projektov a podporujú postupnú integráciu a refaktoring kódu 

(Singham 2008). 

Integračné testy majú za úlohu overiť, či správne funguje interakcia jednotlivých soft-

vérových komponentov. Klasickými stratégiami sú top-down a bottom-up. Moderné 

stratégie sú typicky riadené architektúrou systému tak, že sú inkrementálne pridávané 

časti systému. Často je potrebné zamerať sa na vyšší level, do ktorého sa integruje. 

Inak sa často používa big-bang prístup, kedy sa dá všetko dohromady a testuje funk-

čnosť (Bourque & Fairley 2014). V tradičných modeloch vývoja sú tieto testy dôležité, 

keďže podporujú spájanie jednotlivých častí aplikácie. Ak ide o agile, sú súčasťou po-

stupného zostavovania aplikácie, a preto sa o ne starajú externé rozhrania, ktoré nie 

sú priamo súčasťou aplikácie (Singham 2008). 

Systémové testy sa zaoberajú testovaním celého systému. Pomocou efektívnych unit 

a integračných testov sa odhalí množstvo defektov. Systémové testovanie sa zame-

riava na nefunkčné požiadavky ako bezpečnosť, presnosť, rýchlosť a spoľahlivosť.  Ex-

terné rozhrania iných aplikácií a nástrojov ako aj prostredí, sú tiež posudzované na 

tejto úrovni (Bourque & Fairley 2014). 
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3.1.5 Tradičné a agilné testovanie 

Pri tradičnom aj agilnom testovaní je cieľom informovať zákazníka o tom, čo aplikácia 

skutočne robí. Fázy testovania sú rovnaké. Rozdiel je v tom, že pri agilnom vývoji nie je 

potrebné čakať, kým bude celá aplikácia kompletná, aby bolo možné testovanie posu-

núť do ďalšej fázy (Singham 2008). 

Crispin a Gregory (2009) zdôrazňujú toto poradie. Ako ukazuje priložený Obrázok 4, pri 

tradičnom vodopádovom modely sa zdá, že je dostatok času na tvorbu kódu, rovnako 

ako aj na testy. V realite to však tak často nebýva, keďže kódovanie zaberie viac času, 

čím sa skráti čas pre testovanie. Nakoniec sa z toho vyvinie takzvaný code-and-fix cyk-

lus. Pri agilnom vývoji je každá časť kódu testovaná hneď po tom, ako je dokončená. 

Tak sa overí jeho funkčnosť a je možné posunúť sa ďalej, keďže to splní definíciu toho, 

že úloha je hotová. 

Agilné projekty sú zamerané skôr na unit a funkčné testovanie, čo podporuje agilnú 

zásadu produkovania kvalitného kódu. To umožňuje nasledujúcim fázam testovania 

zamerať sa na to, čo majú za úlohu testovať a nie nájsť chyby, ktoré mali byť nájdené 

už v týchto častiach. Takýto problém nastáva pri vodopádových metodikách, s čím sú 

spojené zvýšené náklady na opravy.  Ďalším rozdielom je úroveň automatizácie testo-

vania. Ak sa jedná o agilné testovanie, cieľom je dosiahnutie 100% automatizácie. Kód 

je testovaný vždy po zmene kódu (Singham 2008). 

 

 

3.1.6 TDD, BDD a ATDD 

Amble (2018) tvrdí, že Test-driven development (TDD), Behavior-driven development 

(BDD) a Acceptance Test-driven development (ATDD) sú praktiky, či metodológie, ktoré 

sa snažia ponúknuť riešenie pre lepší vývoj softvéru. 

TDD je zamerané na perspektívu vývojára, ktorý sa snaží overiť, či jeho kód funguje 

správne. Na to používa predovšetkým Unit testy vytvorené na základe zadaných po-

žiadaviek. Tieto testy vytvorí ako prvé, až potom vytvorí kód tak, aby bez chýb týmito 

testami prešiel. Následne je refaktorovaný, aby spĺňal potrebné štandardy (Gibson 

2019). To predstavuje rozdiel medzi klasickou tvorbou Unit testov až po tom, čo je vy-

tvorený kód (Amble 2018). 

Obrázok 4 - Fázy tradičných modelov vývoja 
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Dan North (2006) uvádza, že BDD bol vytvorený ako odpoveď na TDD tak, aby lepšie 

odpovedal agilným praktikám. BDD je podobný ako TDD, avšak perspektíva je zame-

raná na testovanie správania sa aplikácie z biznisovej perspektívy. Využíva princíp „Pia-

tich prečo“, aplikovaný na User story. Cieľom je zistiť, či je testované to, čo je naozaj 

potrebné testovať. BDD a TDD sa líšia v špecifikácii testovaných prípadov, kde pri BDD 

je všetkým jasné, čo naozaj bude testované. Pomocou jednoduchého jazyka by tak 

mala byť zaručená lepšia spolupráca medzi zainteresovanými stranami (Amble 2018). 

Gibson (2019) odkazuje na BDD aj ako špecifikáciu príkladom, ktorej úlohou je zaručiť, 

že je produkt korektný, prostredníctvom špecifikácii alebo príkladov v bežnom jazyku. 

ATDD sa zameriava na spoluprácu zainteresovaných strán tým, že zaručí tvorbu akcep-

tačných testov predtým, ako je vytvorený nejaký kód. Akceptačné testy sú písané 

z perspektívy zákazníka a slúžia pre zodpovedanie otázky, či kód robí to, čo má robiť. 

Podľa Gibsona (2019) ATDD poskytuje mechanizmus pre vývojárov a zákazníkov na 

podporu komunikácie a overenie požiadaviek. Základné porovnanie prístupov zobra-

zuje Tabuľka 3. 

 
Tabuľka 3 - Porovnanie základných charakteristík TDD, BDD a ATDD (Amble 2018) 

  TDD BDD ATDD 

Zainteresované strany Vývojár 
Zákazník, vývojár, 
tester 

Zákazník, vývojár, 
tester 

Zameranie Unit testy Požiadavky Akceptačné testy 
Náročnosť Jednoduchá Náročná Náročná 

Hodnota 

Nové funkcie sú 
zamerané na po-
žiadavky 

Nové funkcie sú v 
súlade s perspek-
tívou biznisu 

Jednoduchšia imple-
mentácia Unit testov 

 

 

3.2 Dokumentácia 

V softvérovom inžinierstve je komunikácia veľmi dôležitá. Je potrebné komunikovať 

ako so zákazníkmi, tak aj používateľmi, +, prípadne upraviť rozhrania. Komunikácia je 

rovnako dôležitá aj medzi vývojármi, aby rozumeli návrhom pri ich implementácií, či 

údržbe. Všetky tieto aktivity vyžadujú určitý stupeň dokumentácie (Lethbridge 2005). 

Dokumentácia softvérového systému vyžaduje rôzne úrovne dokumentácie. Pre nižšie 

úrovne je to napríklad zdrojový kód. Pre vyššie úrovne to môžu byť požiadavky, use-

case dokumenty alebo manuály (Aguiar & David 2005). 
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3.2.1 Rozdelenie dokumentácie 

Podľa Tech Standards (2013) softvérová dokumentácia, respektíve dokumentácia 

zdrojového kódu, má za úlohu vysvetliť, ako daný softvér funguje a ako ho používať. Je 

možné ju rozdeliť do niekoľkých kategórií podľa zamerania. 

Užívateľská dokumentácia alebo manuály inštruujú užívateľov ako správne zachádzať 

s daným softvérom. Zvyčajne máva knižnú, tlačenú alebo elektronickú podobu. Tá 

môže byť podporená napríklad video tutoriálmi a článkami.  

Požiadavky vysvetľujú, čo softvér robí alebo by robiť mal. V závislosti od typu soft-

véru, jeho dôležitosti a komplexnosti, požiadavky môžu byť rozsiahlo definované, prí-

padne nemusia byť definované vôbec.  

Dokumentácia architektúry softvéru je zameraná prevažne na technickú stránku soft-

véru. Pokrýva tiež nefunkčné požiadavky, čiže požiadavky napríklad na rýchlosť apliká-

cie, aby poskytovala potrebné informácie pre jej vývoj. Obvykle je vo forme modelov 

zameraných na konkrétne časti systému. 

Technická dokumentácia je dôležitá predovšetkým pre vývojárov. Opisuje kód a ďalšie 

technické aspekty aplikácie. Zvyčajne je tvorená programátormi pomocou nástrojov, 

ktorými je možné ju automaticky vygenerovať. 

 

3.2.2 Testy ako dokumentácia 

Keďže testy kontrolujú to, či aplikácia funguje správne, môžu byť považované za 

dokumentáciu. Dokážu presne definovať požadované správanie. Na rozdiel od 

klasickej dokumentácie, ktorá sa často neudržuje, testy je potrebné stále udržiavať 

aktuálne. Ak po zmene aktuálne nie sú, tak zlyhajú. Preto testy predstavujú obraz 

o tom, ako kód funguje (Crispin & Gregory 2009). 

Aby boli testy použiteľné ako dokumentácia, musia byť komeplexné a často sa spúšťať, 

čitateľne napísané a mať správnu úroveň abstrakcie. Hoci aj testy môžu obsahovať 

chyby plynúce zo zlého pochopenia, je možné ich jednoznačne priradiť kódu, čo 

nemusí byť prípad niektorých typov dokumentácie. Vývojári však veria predovšetkým 

tomu, čo je v kóde a nestáva sa často, aby si pred tým, ako začnú riešiť kód, pozreli 

napríklad testy, a to dokonca ani pri TDD (Bird 2013). 

 

3.2.3 Komentáre v programovacom jazyku Java 

Nakoľko je primárnym programovacím jazykom Java, sú potrebné správne konvencie 

pre písanie komentárov v tomto jazyku. Oracle (2019), prostredníctvom oficiálnej do-

kumentácie jazyka Java, predstavuje dva spôsoby ako písať dokumentačné komen-

táre. Prvým je špecifikácie API a druhým ako návody pre programátorov.  

Ideálne špecifikácie Java API by mali odzrkadľovať to, že sa napíšu raz a môžu bežať 

hocikde. Má to však svoje limitácie. Špecifikácie API sú definované dokumentáciou 
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v kóde a dokumentami, ktoré je možné získať z týchto komentárov. To preto, že nie-

kedy je lepšie zahrnúť špecifikácie do separátnej zložky, kde je možné ich lepšie sfor-

mátovať. Tieto špecifikácie predstavujú kontrakt medzi volajúcimi a implementáciou. 

Mali by odrážať aspekty správania každej volanej metódy, nie však detaily implemen-

tácie. Ak nie je uvedené inak, tvrdenia o špecifikácii Java API musia byť nezávislé od 

implementácie. Výnimky musia byť oddelené a musia byť ako také označené. Špecifi-

kácie by mali byť dostatočné na to, aby bolo možné vytvoriť testy kompatibility. 

Návody pre programátorov sa od API špecifikácií líšia tým, že obsahujú príklady, defi-

nície použitých výrazov, opisujú implementáciu a riešenia. Preto výrazne pomáhajú vý-

vojárom pri pochopení, ako aj písaní nového kódu. 

Nástroj Javadoc môže generovať dokumentáciu zo štyroch druhov zdrojov. Prvým sú 

zdrojové kódy s príponou .java, druhým - súbory komentárov balíkov, tretím - súbory 

prehľadov a posledným ďalšie rôzne súbory. 

Fuex (2011) dodáva, že komentáre by nemali, predstavovať titulky, ktoré opisujú to, čo 

kód robí. To platí aj pre pridávanie nepotrebných prvkov, ako napríklad obrázkov, ktoré 

následne sťažujú neskoršiu prácu s takýmto komentárom. Rovnako to je aj s pridáva-

ním údajov, ktoré môžu byť jednoducho získané zo správy verzií. Dodáva, že komen-

táre by nemali nahradzovať prehľadne napísaný kód. 

 

3.2.4 Množstvo dokumentácie 

Cockburn (2002) tvrdí, že je potrebné nájsť adekvátne množstvo dokumentácie, aby sa 

nestávala nadbytočnou záťažou, avšak jej bolo dosť na to, aby bolo možné systém udr-

žiavať a meniť aj v prípade, že ľudia, ktorí ho pôvodne vytvárali, už na ňom pracovať 

nebudú. To sa nedá presne definovať a môže sa to pre jednotlivé tímy líšiť. 

Na tomto základe sú  formulované odporúčania pre dokumentáciu. Dokumentácia ne-

musí byť perfektná, ale musí byť dostatočná na to, aby sa pomocou nej dalo komuni-

kovať. Nie všetka dokumentácia musí byť písaná, často je lepšie využívať rýchlejšie ko-

munikačné kanály, či už ústnou komunikáciou alebo odfotením a zdieľaním nákresov 

na tabuliach. Potrebné je mať na pamäti, že o systém sa môžu neskôr starať ľudia, ktorí 

ho nenavrhovali. Preto je dôležité zameriavať sa na písanie kódu, no nájsť si tiež čas na 

prípravu dokumentácie tak, aby bola jednoduchá a dostatočná, nie perfektná.  

Sommerville (2001) dodáva, že dokumentácia by nemala obsahovať dlhé vety, obsa-

hujúce niekoľko rozdielnych faktov, dlhé odstavce a čo najmenej slov. 

 

3.3 Definovanie požiadaviek 

Sommerville (2011) definuje požiadavky ako opisy toho, ako má systém pracovať, 

služby, ktoré ponúka a ich obmedzenia. Proces zaoberajúci sa hľadaním, analýzou, do-

kumentáciou a kontrolou týchto požiadaviek sa nazýva riadenie požiadaviek. Opisuje 

dokument softvérových požiadaviek, ktorý definuje požiadavky na systém. Dodáva, že 
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takýto dokument sa hodí aj v agilných projektoch, čo je v rozpore s agilnými požiadav-

kami, nakoľko Beck (1999) tvrdí, že takto zozbieraná požiadavky sú neaktuálne už 

v momente, kedy je dokument dopísaný.  

Podľa Cohna (2004) softvérové požiadavky predstavujú komunikačný problém. Zákaz-

níci, ktorí chcú nový softvér, musia komunikovať s tými, ktorí tento softvér vytvárajú. 

Obe strany musia mať na tejto komunikácií vyvážený podiel. Ak by prevažovala strana 

zákazníka, nie je jasné, či to vývojári dokážu presne splniť. Na druhej strane, ak preva-

žuje vývoj, nadmerne sa využíva technický žargón a strana zákazníka môže prichádzať 

o dôležite informácie, keďže mu nemusí rozumieť. Z uvedeného dôvodu je potrebné 

nájsť spôsob, kedy žiadna strana nebude dominantná a problémy budú zdieľané. Na-

koľko sa požiadavky a názory menia, je potrebné definovať požiadavky často a s tými 

informáciami, ktoré sú k dispozícii. 

Existujú rôzne techniky zberu požiadaviek. Bourque a Fairley (2014) určili dimenzie, na 

základe ktorých môžu byť požiadavky členené. Požiadavky môžu byť delené napríklad 

na funkčné a nefunkčné, podľa rozsahu, priority a ďalšie. Podľa výskumu Kassaba 

(2014) je najpoužívanejšou technikou definovania požiadaviek bainstorming ako pre 

agilné, tak aj pre vodopádové projekty. Druhé miesto pri agilných projektoch patrí User 

stories, ktoré boli vybrané pre spôsob definovania požiadaviek v tejto práci. Techniky 

a ich skóre z prieskumu Kassaba (2014) zobrazuje Obrázok 5. 

 

 

3.3.1 User story  

Jednou z možností ako definovať požiadavky na softvér, je User story. Ich primárnym 

znamením je jednoduchosť a to, čo musia vyjadrovať. Podstatné je to, čo chce zákaz-

ník, nie to, ako majú byť urobené, teda technické požiadavky. Zákazník totiž vie najlep-

šie vyjadriť víziu, či zámer toho, čo sa snaží dosiahnuť (Cohn 2004). 

User story by mala byť zapísaná vo formáte, ktorý predstavuje užívateľa, ktorý chce 

požadovanú funkcionalitu, aby mu priniesla požadovanú hodnotu. Tým je vysvetlené, 

pre koho je táto User story zamýšľaná a čo a prečo chce ňou dosiahnuť. To by malo 

docieliť postupné vytváranie obrazu, príbehu (Šochová & Kunce 2014). 

Obrázok 5 - Vodopádové a agilné techniky pre zber požiadaviek (Kassab 2014) 
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Cohn (2004) ďalej tvrdí, že User story musia byť dostatočne malé na to, aby boli splni-

teľné v rozmedzí dvoch dní až dvoch týždňov práce programátora. Ak je konkrétna 

User story väčšia, označuje sa ako Epic. Takéto User story je potrebné rozdeliť na men-

šie. Toto rozdelenie je potrebné urobiť tak, aby bolo splniteľné. Nie je však žiadúce ich 

rozdeľovať do prílišného detailu. Mala by to byť jedna veta, ktorá hovorí o tom, čo má 

byť urobené. Je vhodné ju prípadne doplniť ďalšou, najlepšie verbálnou komunikáciou, 

aby nevznikali nedorozumenia. Zároveň je potrebné špecifikovať, ktoré testy by mali 

byť automatizované. 

K tomu, aby boli čo najlepšie pochopené očakávania užívateľa, je možné do User story 

zahrnúť aj akceptačné testy. Tie prezradia, ako danú User story otestovať. Akceptačné 

testy by mali byť stručné a neúplné, nakoľko je možné testy hocikedy doplniť. Funkciou 

týchto testov je informovať vývojárov o tom, kedy sa daná požiadavka bude považovať 

za splnenú. 

Pre používanie požiadaviek User story je potrebné, aby bol zákazník celý čas, nielen 

v rámci niektorých fáz, v kontakte s vývojármi, ako aj napríklad pri použití vodopádo-

vých metodík vývoja (Cohn 2004). 

 

3.3.2 Akceptačné testy 

Tento typ testovania je proces, ktorý overuje, že vyvinutá časť softvéru funguje v súlade 

s požiadavkami zákazníka. Tieto testy môžu byť v rôznych formách, od písania User 

story, až po vkladanie do automatického testovacieho nástroja, a to v závislosti od do-

stupných možností a technickej vyspelosti zákazníka. Testy by mali byť zadané čo naj-

skôr, aby vývojári vedeli, čo od nich zákazník očakáva. Definovanie testov pred samot-

ným programovaním šetrí čas (Cohn 2004).  

Akceptačné testy by mali byť overované na strane zákazníka, ktorý by mal posúdiť, či 

systém spĺňa ním požadované náležitosti (Bourque & Fairley 2014). Založené by mali 

byť na konverzácii medzi zákazníkom a vývojárom. Dokumentujú tiež predpoklady zá-

kazníka, ktoré nemuseli byť rozobraté s vývojárom. Predstavujú základné kritériá, na 

základe ktorých je možné požiadavku označiť za kompletnú. Testy by sa mali písať len 

v prípade, pokiaľ nie sú redundantné, to znamená, že už bližšie nešpecifikujú požia-

davku (Cohn 2004). 

Východiskom pre akceptačné testy môžu byť akceptačné kritéria. Tie predstavujú zoz-

nam podmienok, ktoré musia byť splnené. Môžu byť formulované napríklad formou 

odrážok. Je potrebné ich správne definovať, aby im vývojári dokázali lepšie porozumieť 

(Crispin & Gregory 2009). 
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3.3.3 Ako napísať dobrú User story 

Pri písaní User story je dobré zamerať sa na týchto šesť atribútov: Independent, Nego-

tiable, Valuable, Estimable, Small, Testable. Tie sú známe pod označením INVEST. 

Independent, v preklade nezávislé, by User story mali byť, aby sa s nimi čo najľahšie 

pracovalo. To zabezpečí, aby bolo možné pracovať na nich nezávisle a v ľubovoľnom 

poradí, čo však nie je vždy možné (Wake 2003). Šochová a Kunce (2014) odporúčajú 

User story deliť na základe funkcionality a nie technológií, zároveň však tiež zdôrazňujú 

dôležitosť komunikácie. 

Negotiable, v zmysle zmeniteľné alebo upraviteľné. Podstatou týchto úprav je komu-

nikácia medzi vývojárom a zákazníkom počas vývoja. Dobrá story by mala obsahovať 

základ, nie detaily. Detaily, napríklad vo forme poznámok, môžu byť postupne pridá-

vané (Wake 2003). Podľa Šochovej a Kunceho (2014) - opísateľné alebo vysvetliteľné, 

dôležité je príbeh, ktorý daná User story predstavuje, opísať. 

User story musí mať pre zákazníka hodnotu, preto valuable, čiže hodnotná. To môže 

byť problém hlavne pri delení väčšej story, a preto je potrebné, aby každá story priná-

šala zákazníkovi hodnotu, ktorú môže vidieť (Wake 2003). Pre vývojárov je rovnako dô-

ležité, aby poznali hodnotu, ktorú daná User story prináša, aby vedeli dodať kvalitné 

a funkčné riešenie (Šochová & Kunce 2014). 

Estimable story je taká, ktorá je ohodnotiteľná na základe času. Čas, ktorým je daná 

story ohodnotená, nemusí byť presný, nakoľko hlavne pri väčších story to môže byť 

dosť náročné, pretože to môže závisieť aj od skúseností hodnotiteľa. Približný odhad 

však môže zákazníkovi pomôcť pri plánovaní (Wake 2003). Aby tím mohol User story 

správne ohodnotiť je potrebné, aby jej dostatočne rozumel (Šochová & Kunce 2014). 

Dobrá story by mala byť malá, z anglického small. Mala by reprezentovať najviac dva 

týždne práce vývojára. Menšie story je taktiež možné presnejšie ohodnotiť (Wake 

2003). Podľa Šochovej a Kunceho (2014) by tento čas mal predstavovať maximálne 

polovicu jednej iterácie. Cockburn (2002) označuje User story ako rámce s prísľubom 

budúcej konverzácie. 

Testable, teda testovateľné, by mali byť vzhľadom na to, že ak sú testy dopredu zade-

finované, má to zvyšovať produktivitu. Testovateľnosť býva znakom dobrých požiada-

viek. V prípade, keď zákazník nevie ako niečo otestovať, je zrejmé, že požiadavka nie je 

dostatočne jasná (Wake 2003). Vzhľadom na to, že User story má byť testovateľná, za-

hŕňa aj to, či sú dostatočne definované akceptačné kritéria a či je User story zrozumi-

teľná (Šochová & Kunce 2014). 

Cohn (2004) ďalej navrhuje, že pre písanie dobrých User story je vhodné identifikovať 

role používateľov. Vzhľadom na ich role zadefinovať, ako bude daný používateľ v inter-

akcii s vyvíjaným softvérom. Story by mala mať hodnotu pre užívateľa, čo znamená, že 

po jej dokončení by ju mal vedieť použiť. Preto by nemali byť rozdeľované na základe 

technických vrstiev, ale tak, aby priniesli hotovú funkcionalitu, ktorú môže ďalšia story, 

na ktorú bola pôvodná rozdelená, rozšíriť. 
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Story by mali byť uzatvorené, čo znamená, že by mali prinášať takú hodnotu pre zákaz-

níka, aby mal pocit, že nimi niečo dosiahol. Zároveň sú tieto story súčasťou väčšej, pô-

vodnej, neukončenej story. Poslúžiť môžu aj story, ktoré predstavujú obmedzenia na 

systém, ako napríklad počet užívateľov, ktorí ho môžu naraz používať. Ešte lepším spô-

sobom je tieto obmedzenia vyjadriť formou akceptačných testov. User story, ktoré sú 

aktuálnejšie, tým je myslené, že je potrebné na nich pracovať skôr, by mali byť konkrét-

nejšie a ich zameranie presnejšie. Naopak tie, na ktorých sa bude pracovať neskôr, 

môžu byť väčšie, aby zachytávali väčšiu podstatu. Neskôr budú rozdelené. Užívateľské 

rozhranie je dobré, predovšetkým v počiatočných fázach, z User story vynechať, aby 

story neobsahovala príliš veľa detailov. V neskorších fázach, ak sa jedná napríklad 

o modifikácie, môže byť práve takáto špecifikácia detailov viac užitočná. Dobrým spô-

sobom je zahŕňanie názvov rolí namiesto všeobecného označenia užívateľ. Rozdiel 

síce nie je veľký, ale developer si vie do role dosadiť niekoho konkrétneho. Používané 

by malo byť jednotné číslo, aj keď opäť, rozdiel nie je veľký, ale je možné vyvarovať sa 

tak nedorozumeniam. 

 

3.4 Správa verzií 

Pri vývoji softvéru je správne vytvárať zálohy bez rozdielu na to, či už na projekte pra-

cuje jednotlivec alebo tím vývojárov. O to sa starajú systémy na správu verzií. Tieto 

systémy nevytvárajú len zálohy, ale tiež poskytujú možnosť sledovania vykonaných 

zmien.  

Systémy na správu verzií môžu poskytovať ploché adresáre, či sofistikovanejšie data-

bázy. Umožňujú získanie jedného alebo viacerých súborov z konkrétneho repozitára, 

kde sú uchovávané. Takto získaný súbor sa nazýva pracovná kópia. 

Na základe získavania a ukladania súborov do repozitárov je možné vrátiť sa v histórii, 

napríklad v prípade výskytu nejakej chyby. Ak na projekte pracuje viac vývojárov, môžu 

tak, pomocou správy verzií, pristupovať k súborom svojich kolegov. Tu však môže na-

stať problém, ak dvaja alebo viacerí vývojári pracujú v rovnakom repozitári, tak pri na-

hrávaní súborov sa považuje za aktuálnu verziu posledná, ktorá bola do správy verzií 

uložená. Tak môže dôjsť k tomu, že si vývojári budú navzájom prepisovať svoje zmeny. 

Existujú však dve stratégie, ktorými je možné sa tomuto problému vyhnúť. Tieto stra-

tégie sú Lock-Modify-Unlock a Copy-Modify-Merge (Dooley 2011). 

Obrázok 6 znázorňuje výsledky prieskumu Eclipse Community Survey (2014), kde 

v roku 2014 systém Git predbehol systém Subversion, čím sa stal najpoužívanejším 

systémom pre správu verzií. Podľa webu G2 (2019) sú systémami s rastúcou populari-

tou a využívaním tiež Microsoft Team Foundation Server, Helix Core, či AWS CodeCom-

mit. 
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3.4.1 Lock-Modify-Unlock 

Podľa Dooleyho (2011) stratégia Lock-Modify-Unlock spočíva v tom, že povolenie upra-

vovať pracovnú kópiu má stále iba jeden používateľ, to znamená, že nikto iný ju v danej 

chvíli upravovať nemôže. Počas trvania tohto zámku majú ostatní používatelia správy 

verzií povolené iba čítanie daného súboru. 

Po tom, ako vývojár, ktorý vlastní zámok, uloží svoju prácu, je súbor prístupný pre 

ďalšieho vývojára, ktorý následne môže vykonať svoje zmeny. Nevýhoda tejto stratégie 

spočíva v tom, že ak má niektorý z vývojárov zámok na danom súbore, nikto iný ho 

upravovať nemôže, čo môže ostatných brzdiť v práci. 

 

3.4.2 Copy-Modify-Merge 

Dooley (2011) tiež predstavuje riešenie problému stratégie Lock-modify-Unlock, ktoré 

ponúka stratégia Copy-Modify-Merge. Tá umožňuje vývojárom pracovať s jedným sú-

borom v repozitári súčasne. Ak jeden z vývojárov modifikuje súbor, ktorý následne 

uloží, druhý vývojár modifikujúci tento súbor síce na ňom môže pracovať, ale keď ho 

bude chcieť uložiť zistí, že nie je aktuálny a uložiť ho nebude môcť. To zabezpečuje 

správa verzií pomocou pečiatok. Na základe tohto zistenia musí druhý vývojár spojiť 

svoj kód s kódom, ktorý uložil prvý vývojár. 

Problém nevznikne, ak obaja vývojári pracovali na rôznych častiach daného súboru. Ak 

však dôjde k situácii, že pracovali na rovnakej časti, nastáva konflikt, ktorý je možné 

vyriešiť manuálne a vybrať to, čo má ostať zachované. 
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Obrázok 6 - Používanie systémov na správu verzií medzi rokmi 2011 až 2014 (Eclipse Foundation 2014)
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Túto stratégiu využíva väčšina súčasných systémov pre správu verzií. Medzi tieto sys-

témy patria napríklad Subversion alebo Git. 

 

3.5 Priebežná integrácia 

Podľa Singhama (2008) je jednou zo základných charakteristík agilného vývoja softvéru 

priebežná integrácia. Je to proces, ktorý zostaví a otestuje zmeny pridané do systému. 

Jeho používanie je veľmi rozšírené. Tým, že je nový kód otestovaný, poskytuje zvýšenie 

bezpečnosti a nenarúša systém. Zároveň tým prispieva ku kvalite a spoľahlivosti soft-

véru.  

Na druhej strane to zaisťuje, že programátor naprogramoval to, čo chcel, nie, že to 

spĺňa zadané požiadavky. Vzhľadom k tomu sú súčasťou priebežnej integrácie aj 

ďalšie procesy, ktoré novú časť softvéru overujú. Medzi nich patria rôzne vrstvy vývo-

jových prostredí, záťažové testy a podobne. 

Šochová a Kunce (2014) opisujú priebežnú integráciu ako vhodné prostredie pre prácu 

vývojového tímu, pretože sa skladá zo systému na správu verzií, ktorý uchováva kód. 

Ďalšou súčasťou je možnosť automatického testovania, ktoré umožňuje testovať apli-

káciu po zmenách v kóde alebo napríklad počas noci, predovšetkým ak sa jedná 

o veľké, komplexné aplikácie, kde otestovanie celej aplikácie zaberie viac času. To má 

za úlohu redukovať množstvo vzniknutých chýb a urýchliť čas na ich opravu. Poslednou 

časťou je možnosť naplánovať proces, ktorý automaticky berie nový kód zo správy ver-

zií, zostaví ho a spustí automatické testy. 

Singham (2008) ďalej dodáva, že tieto procesy často vyžadujú množstvo manuálnych 

zásahov a úprav. Tým sa otvára otázka, či sa jedná o priebežnú integráciu alebo prie-

bežné zostavovanie.  

Aby sa nejednalo o priebežné zostavovanie, ale priebežnú integráciu, je potrebné ko-

rektne nastaviť systém. Ten by mal pri každej zmene začať proces integrácie tejto 

zmeny do systému. Integračný proces má obsahovať brány, ktoré poskytnú výstupy, 

na základe ktorých je možné zmenu posunúť na ďalšiu úroveň. 

Postupná integrácia môže, v rámci svojho procesu, využívať niekoľko rôznych systé-

mov. Prieskum Eclipse Community Survey  (2014) ukazuje v Obrázku 7, ktoré systémy 

pre zostavovanie a nasadzovanie sú najpopulárnejšie. 
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3.5.1 Postupy zavádzania postupnej integrácie 

Shanin s kolektívom (2017) identifikujú tri oblasti, ktoré umožňujú implementáciu po-

stupnej integrácie: zlepšenie testovania, stratégia vetvenia a dekompozícia vývoja na 

menšie časti. Tieto tri oblasti majú za úlohu umožniť a zastrešiť zavedenie priebežnej 

integrácie. 

V oblasti testovania je jednou z možností, ktoré podporujú zavedenie postupnej integ-

rácie, test-driven development (TDD) a každodenné zostavovanie. Rozšírené to môže 

byť o plánovanie testovania, pomocou ktorého sa vytvára zoznam automatických tes-

tov. Takisto je možné použiť krížové testovanie, kedy je nový kód testovaný niekým, kto 

na ňom nepracoval. 

Stratégia vetvenia spočíva vo využívaní vetiev v správe verzií, ktoré majú kratšiu život-

nosť. Tým je myslené, že na týchto vetvách budú uskutočnené všetky testy a ak budú 

úspešné, bude nový kód pripravený pre hlavnú vrstvu. Takto je možné dodať nový kód 

rýchlejšie. 

Cieľom dekompozície vývoja softvéru na menšie časti je udržanie čo najnižšieho času 

zostavovania a testovania. Táto dekompozícia taktiež podporuje samostatnosť malých 

tímov. 
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3.5.2 Problémy pri zavádzaní postupnej integrácie 

Jedným z hlavných problémov pri zavádzaní postupnej integrácie je nedostatočná 

stratégia testovania. Hoci je automatizované testovanie jednou z najdôležitejších častí 

priebežnej integrácie, množstvo organizácií má problém automatizovať všetky typy 

testov. Problémy môžu vznikať napríklad kvôli zle postavenej infraštruktúre, náročnosti 

automatizovania manuálnych testov alebo závislosťami medzi hardvérom a softvé-

rom. Problémová môže byť tiež kvalita testov, ktoré môžu byť pomalé, či pokrývať len 

malú časť systému. To môže ovplyvniť dôveru organizácie vo funkčnosť postupnej in-

tegrácie. Ďalším faktorom môže byť aj to, že množstvo kódu a k nemu náležiacich tes-

tov, je príliš veľké a býva náročné udržiavať testy užívateľského rozhrania.  

Ďalším významným problém môžu byť konflikty pri spájaní kódu. Môžu vznikať naprí-

klad pri používaní komponentov tretích strán. Nedostatok znalostí potom často núti 

k prepisovaniu už hotových riešení (Shahin et al. 2017). 

  



| 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ 
  



| 33 

4 Predstavenie spoločnosti 

Táto kapitola obsahuje opis a analýzu vybraných častí spoločnosti Messenger. Bližšie 

bude predstavené to, čím sa spoločnosť Messenger zaoberá a čo je jej hlavnou 

činnosťou. Opísaná bude jej štruktúra, či už zamestnanecká alebo celkovo ako 

infraštruktúra spoločnosti. V neposlednom rade  bude predstavené IT oddelenie, 

ktorým sa bude táto práca zaoberať na prvom mieste. 

 

4.1 O spoločnosti Messenger 

Spoločnosť Messenger vznikla v roku 1991 ako prvá mestská kuriérna služba v Českej 

republike, čím stanovila štandard a merítka kvality pre mestské kuriérne služby 

(Messenger 2012). Jej primárnou činnosťou je poskytovanie kuriérskych služieb v Če-

skej republike. Podľa prieskumu portálu iDNES.cz (Nováková 2019) patrí spoločnosť 

Messenger medzi kuriérske služby, ktoré spĺňajú všetky kritéria testu.  

Medzi hlavné piliere, na ktorých si spoločnosť zakladá, sú kvalita, ktorú predstavuje 

včasné doručovanie nepoškodených zásielok a dynamika, nielen v zmysle rýchlosti, ale 

tiež snahy splniť aj neštandardné priania klientov. Spoločnosť sa snaží, napriek konti-

nuálnemu zlepšovaniu poskytovaných služieb (Messenger 2012), zachovávať rodinnú 

atmosféru a tradíciu. Potvrdzuje to aj stále rastúci počet prepravených zásielok - v ro-

koch 2011 až 2016 bol zaznamenaný nárast o 43%, či počet klientov, presahujúci šesť 

tisíc zákazníkov. Merítkom môže byť tiež nárast počtu kuriérov. Kým na začiatku mala 

spoločnosť dvoch kuriérov, v súčasnosti ich počet presahuje číslo dvestopäťdesiat 

(Niedermeierová 2019). 

 

4.2 Štruktúra spoločnosti Messenger 

Na štruktúru spoločnosti je možné sa pozrieť z dvoch pohľadov. Prvý pohľad je pôsob-

nosť spoločnosti a rozširovanie jej služieb, čo bude predstavené v nasledujúcej kapi-

tole. Druhým pohľadom je štruktúra zamestnancov, konkrétne jej IT oddelenie so zre-

teľom na vývojárov softvéru, ktorá je, v súvislosti s touto prácou, podstatnejšia.  

 

4.2.1 Pobočky spoločnosti 

Spoločnosť sa skladá z troch hlavných pobočiek nachádzajúcich sa v Prahe, Brne a Bra-

tislave. Ďalšie lokálne pobočky sa nachádzajú v Olomouci, Ostrave, Liberci, Plzni, Če-

ských Budějoviciach, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Zlíne, Karlových Varoch, Jihlave, 

Svitave, Příbrame a Kolíne, čo je zobrazené v mape pobočiek na Obrázku 8. 
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Centrála spoločnosti je umiestnená v Prahe a nachádza sa tam dispečing, call centrum, 

IT, obchodné a ekonomické oddelenie. Vlastný dispečing má aj pobočka v Brne. V Bra-

tislave sa nachádza centrála pre Slovensko a zákazníkov platiacich v eurách. 

4.2.2 Zamestnanecká štruktúra spoločnosti 

Zamestnancov spoločnosti je možné rozdeliť, na základe fyzického kontaktu so 

zásielkami, na dve časti. 

Prvú časť tvoria zamestnanci, ktorí priamo prichádzajú do styku so zásielkami. Patria 

tu kuriéri, ktorí pri vyzdvihovaní a doručovaní zásielok prichádzajú aj do priameho 

styku so zákazníkmi spoločnosti a ktorých je viac ako 250. Do tejto kategórie patria tiež 

pracovníci v depách, ktoré zabezpečujú distribúciu zásielok pre medzimestskú 

prepravu a skladujú zásoby niektorých zákazníkov.  

Druhou časťou sú zamestnanci, ktorí do priameho styku so zásielkami neprichádzajú, 

ale poskytujú podporné činnosti. Do tejto kategórie sú zaradení viac ako 20 dispečéri, 

približne 50 zamestnancov call centra, cez 10 pracovníkov obchodného 

a ekonomického oddelenia a tiež 4 vývojári softvéru. 

 

4.2.3 IT oddelenie spoločnosti  

V spoločnosti Messenger sa IT oddelenie skladá z dvoch častí. Obe tieto časti sú pre 

správne fungovanie spoločnosti zásadné. 

Prvou časťou je skupina vývojárov softvéru, ktorí sa v spoločnosti starajú predovšet-

kým o správny chod aplikácie zvanej Kolos. Tento program je kľúčovou aplikáciou pre 

Obrázok 8- Mapa pobočiek 
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chod spoločnosti Messenger, nakoľko prostredníctvom tejto aplikácie prebiehajú tak-

mer všetky procesy vo firme.  

Druhou časťou je externá firma, ktorá sa stará predovšetkým o hardvér. Ide o zariade-

nia jednotlivých užívateľov, to znamená zamestnancov a serverovú infraštruktúru spo-

ločnosti Messenger. 

Pôsobenie oboch súčastí sa často prekrýva, predovšetkým v prípade serverov, na kto-

rých je spustená aplikácia Kolos. Pôsobnosť externej firmy a interného vývoja je zob-

razený v Obrázku 9. 

 

 

 

4.2.3.1 Spoločnosť starajúca sa o hardvér 

Táto firma je najväčším poskytovateľom inventarizačných služieb v strednej Európe. 

Poskytuje služby ako inventúry zásob a dlhodobého majetku, vybavenie pre inven-

túry, zber dát a ďalšie. Prostredníctvom kvality služieb sa snaží vytvárať dlhodobé part-

nerstvá, čo je tiež prípad vzťahu so spoločnosťou Messenger (Anon. 2017). 

Ako je znázornené na Obrázku 9, spoločnosť sa stará o hardvér spoločnosti Messenger, 

zariadenia jednotlivých užívateľov, ale aj o správnu prevádzku serverov, na ktorých 

fungujú aplikácie využívané spoločnosťou Messenger. Hlavnou aplikáciou je Kolos, 

s ňou spojené databázy, ale aj podporné aplikácie, ku ktorým patrí Jenkins alebo Git. 

S týmito aplikáciami pracujú vývojári spoločnosti Messenger. 

 

 

 

Obrázok 9 -  Pôsobnosť externej firmy a interného vývoja v rámci aplikácie Kolos 
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4.2.3.2 Vývoj softvéru 

Vývoj softvéru, prioritne aplikácie Kolos, zabezpečujú štyria zamestnanci, ktorí sa sta-

rajú o plynulý chod aplikácie a riešenie vzniknutých problémov spojených s prevádz-

kou aplikácie Kolos. To znamená riešenie chýb aplikácie, či zmeny viazané na akékoľ-

vek zmeny procesov. Taktiež sa venujú vývoju nových častí aplikácie v zmysle požia-

daviek vedenia spoločnosti Messenger. Nemenej dôležitou súčasťou ich práce je za-

bezpečovať správne fungovanie aplikácie a databáz na serveroch. A práve tu sa prelína 

pôsobnosť externej spoločnosti starajúcej sa o hardvér, s vývojovým tímom spoloč-

nosti Messenger.  

Úlohy, ktoré musí vývojový tím splniť, zadáva predovšetkým riaditeľ. Primárne sa jedná 

o nové funkcionality, prípadne poskytuje popis nahlásených chýb. 
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5 Identifikácia problémových oblastí 

Kapitola „Identifikácia problémových oblastí“ sa bližšie zaoberá vývojovým tímom. 

Opísaný je dôvod, prečo je potrebné sa týmto vývojovým tímom zaoberať. V úvode ka-

pitoly bude bližšie predstavený vývojový tím a aktuálna situácia, v ktorej sa nachádza. 

Opísaný bude tiež súčasný spôsob práce vývojového tímu. Najväčšiu časť tejto kapi-

toly však zaberajú analýzy zamerané na jednotlivé aspekty práce vývojového tímu, za-

končené zhrnutím výsledkov týchto analýz. 

 

5.1 Predstavenie vývojového tímu 

Podobne ako všetky časti spoločnosti Messenger, aj IT oddelenie spoločnosti prešlo 

nejakým vývojom. Najprv bude opísaná história vývojového tímu a personálne zmeny 

v rámci tímu. Predstavený bude tiež spôsob, akým vývojový tím pracuje v súčasnosti, 

aké nástroje používa a aké aplikácie udržiava a vyvíja. 

 

5.1.1 Nedávna minulosť a aktuálna situácia 

Situácia IT oddelenia je v súčasnosti pomerne netradičná. Všetci štyria členovia vývo-

jového tímu, ak do neho nebude zahrnutý riaditeľ spoločnosti Messenger, sú v súčas-

nosti študenti prezenčného štúdia na ČVUT v Prahe. To znamená, že majú okrem pra-

covných, aj školské povinnosti. Ako je z tejto informácie zrejmé, štúdium neumožňuje 

členom vývojového tímu pracovať na plný úväzok. Všetci členovia vývojového tímu 

pracujú na polovičný úväzok, čo predstavuje približne 20 hodín týždenne. Táto doba 

sa však mení v období prázdnin, keď škola nie je a študenti sú schopní odpracovať viac 

hodín. Naopak, menej hodín odpracujú napríklad v zápočtovom týždni, či v skúškovom 

období, kedy sa nároky na štúdium zvyšujú. Tu spoločnosť ponúka možnosť čiastočnej 

kompenzácie formou práce z domu, pomocou technológie VPN, ktorá umožňuje pri-

pojenie na internú sieť spoločnosti Messenger. 

Počiatky aktuálnej situácia vo vývojovom tíme sa datujú približne od konca roka 2017. 

V tom čase autor práce nastúpil do spoločnosti ako nový člen vývojového tímu a mal 

byť náhradou za člena vývojového tímu, ktorý sa rozhodol spoluprácu so spoločnosťou 

ukončiť. Stal sa tak druhým vývojárom v tíme, ktorý bol študentom. V danom momente 

to problém nepredstavovalo, nakoľko súčasťou vývojového tímu boli aj dvaja vývojári 

pracujúci na plný úväzok. Onedlho sa však ďalší vývojár, pracujúci na plný úväzok, roz-

hodol zo spoločnosti odísť a na jeho miesto bol prijatý opäť študent. V tíme teda ostal 

hlavný, vedúci vývojár pracujúci na plný úväzok a traja študenti. V septembri 2018 sa 

aj vedúci vývojár rozhodol zmeniť zamestnávateľa a rovnako, ako v predošlých prípa-

doch, bol nahradený študentom. To zobrazuje Obrázok 10, kde sú znázornené počty 

vývojárov za jednotlivé obdobia zmien. Tak ostal vývojový tím tvorený výlučne z vývo-

járov - študentov, pracujúcich približne dvadsať hodín týždenne. 
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Obrázok 10 - Časová os zmien vývojového tímu 

 
S meniacim sa počtom členov vývojového tímu súvisia aj náklady na mzdy členov vý-
vojového tímu. Vývojári – študenti, pracujú ako živnostníci, každý mesiac vystavujú 
faktúru na základe počtu odpracovaných hodín. Vzhľadom na priemerné mzdy členov 
vývojového tímu pracujúcich na plný a polovičný úväzok, uvedené v Tabuľke 4, je 
možné určiť náklady na mzdy vývojového tímu počas jednotlivých zložení, keďže vý-
vojári sú platení v závislosti na počte odpracovaných hodín, čo je možné vidieť v Ta-
buľke 5. 
 
Tabuľka 4 - Mesačné náklady mzdy vývojárov 

Úväzok Počet hodín Kč / hodina Kč / mesiac / vývojár 
Polovičný  80 275 22 000 
Plný  160 400 64 000 

 
 
Tabuľka 5 – Celkové mesačné náklady na mzdy vývojárov počas rôznych zložení vývojového tímu 

Počet vývojárov 
Mesačné náklady (Kč) Plný úväzok Polovičný úväzok 

2 2 172 000 
2 3 194 000 
1 3 130 000 
0 4 88 000 

 
 

5.1.2 Náplň práce vývojového tímu 

Hlavnou náplňou práce vývojového tímu je webová aplikácia Kolos. Kolos je momen-

tálne kľúčovým prvkom pre správne fungovanie spoločnosti Messenger. S touto apli-

káciou pracujú zamestnanci na všetkých úrovniach spoločnosti, od kuriérov, cez ope-

rátorov a telefonistky, až po vedenie spoločnosti. Súčasťou aplikácie je tiež zákaznícky 

portál a webové rozhranie pre import zásielok, takzvané API.  

Z pohľadu užívateľov je možné aplikáciu rozdeliť na tri časti. Prvou je portál a API, slú-

žiace zákazníkom spoločnosti Messenger. Druhou časťou je Kurmob, mobilná aplikácia 

pre kuriérov pracujúcich pre spoločnosť Messenger. Posledná, tretia časť predstavuje 

takmer všetko ostatné, čo aplikácia ponúka a slúži pre interných zamestnancov. Umož-

ňuje prístup do jednotlivých modulov v závislosti od pozície zamestnanca. Táto časť 
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aplikácie, určená interným zamestnancom, je nazývaná rovnako ako celá aplikácia, a to 

už spomínaný Kolos. Toto rozdelenie je graficky znázornené v Obrázku 11, kde pro-

stredníctvom programovacích jazykov vstupujú aj vývojári aplikácie. 

Kolos je webová aplikácia a môže byť rozdelená na dve časti, ktorými sú backend, čiže 

to, čo sa deje v pozadí - logika, pripojenia na databázy a frontend, ktorý predstavuje 

všetko, čo môže užívateľ vidieť. 

V aplikácii Kolos je primárne použitý programovací jazyk Java, vrátane frameworkov 

Spring a Hibernate. Aplikáciu však tvoria aj bashové skripty. Na frontende sú použité 

rôzne frameworky jazyka Javascript, ako jQuery, či Angular. Rovnako ako vo všetkých 

podobných aplikáciách, aj tu sa používa HTML a CSS. 

K aplikácii Kolos je pripojených hneď niekoľko databáz. Primárnou je MSSQL databáza, 

kde sú uložené najpodstatnejšie dáta. Ďalšou je NoSQL databáza Mongo, kde sa ukla-

dajú logy a treťou, poslednou databázou, je NoSQL databáza Elasticsearch, ktorá slúži 

pre rýchle vyhľadávanie. 

Databázy, ako aj samotná aplikácia Kolos, pracujú v dvoch prostrediach. Tým prvým je 

testovacie prostredie, ktoré slúži na testovanie nových požiadaviek a opráv. K nemu sú 

pripojené testovacie databázy, ktoré kopírujú dáta z druhého, produkčného prostre-

dia. Produkčné prostredie slúži pre ostrú prevádzku. V tomto prostredí prebieha väč-

šina procesov firmy, od tých rutinných, až po tie menej používané. 

Pre správu verzií aplikácie Kolos a častí s ňou súvisiacich, je použitý nástroj Git. Tam sa 

nachádza Wiki interného vývoja, kde sú opísané niektoré časti aplikácie a slúži ako 

zdroj informácií pre vývojárov. 
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Spoločnosť Messenger stále používa aj niektoré staršie aplikácie, viď Tabuľka 6, do kto-

rých musia členovia vývojového tímu z času na čas zasiahnuť, napríklad ak je potrebné 

niečo zmeniť alebo upraviť. Práca na starších aplikáciách však tvorí len minoritnú časť 

náplne práce vývojového tímu. 

 
Tabuľka 6 - Rozdelenie aplikácií používaných v spoločnosti Messenger 

Názov aplikácie Popis aplikácie 

Kolos Webová aplikácia rozdelená na backend a frontend 

Web Webová stránka spoločnosti Messenger. Vývojový tím priamo 

tento web neupravuje, o to sa stará externá firma. Vývojový tím 

pripravuje API, na ktoré sa web pripája 

Maintenance Skripty, ktoré slúžia pre údržbu, poskytovanie informácií, opravy 

a správu prostriedkov potrebných pre správny chod aplikácie 

Kolos, ako napríklad databázy a verzovanie 

Archive Aplikácie používané v minulosti a niektoré aplikácie, ako napríklad 

faktúry pre kuriérov, používané v obmedzenom rozsahu, takže je 

potrebné, aby ich vývojoví tím v prípade potreby upravil 

 

Obrázok 11 - Vzťah užívateľov k aplikácii Kolos 
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5.1.3 Technológie používané vývojovým tímom 

Vývojový tým pri svojej práci využíva rôzne technológie. Ide predovšetkým o softvé-

rové nástroje, ktoré umožňujú jednoduchšiu prácu pri vyvíjaní a správe softvéru. 

Najdôležitejšou technológiou je programovací jazyk Java, v ktorom je napísaná pre-

važná časť kódu webovej aplikácie Kolos. Používané sú tiež Java framework Spring 

a Hibernate. Ďalším programovacím jazykom, využívaným v Kolose, je Javascript s fra-

meworkami Angular, jQuery a livequery. Keďže ide o webovú aplikáciu, používané sú 

aj HTML a CSS. 
Na samotný vývoj aplikácií je používané IDE Intellij IDEA firmy JetBrains. Od firmy 

JetBrains sa používa aj databázový klient DataGrip, ktorý umožňuje jednoduchšiu 

prácu s SQL databázou. Mimo neho sú používaní rôzni weboví klienti pre prácu s NoSQL 

databázami. 

Pre správu verzií je používaný Git a webové rozhranie GitLab. GitLab uľahčuje prácu s 

Gitom a nachádza sa na ňom aj Kolos wiki, kde je veľa užitočných informácií. Na Gite sa 

nachádzajú tiež verzie a kódy ďalších aplikácií, ktoré sú v spoločnosti používané 

v omnoho menšom rozsahu. GitLab sa používa aj pre zadávanie úloh vývojovému tímu. 

Umožňuje vidieť, kto úlohu vytvoril, kto na čom pracoval, komentovanie jednotlivých 

úloh a revíziu kódu predtým, ako je alebo bude nasadený do produkčného prostredia 

a následnej používaný v ostrej prevádzke. 

Pre nasadzovanie do testovacieho aj produkčného prostredia je používaná webová 

aplikácia Jenkins. Tá spúšťa skripty uložené na jednotlivých serveroch, čím umožňuje 

meniť verzie aplikácie Kolos, či vypnúť a zapnúť jednotlivé servery, na ktorých aplikácia 

beží. 

Pre komunikáciu, či už v rámci tímu alebo s ďalšími pracovníkmi vo firme, je používaný 

Pidgin, ktorý umožňuje vyhľadať zamestnancov jednotlivých oddelení. V rámci tímu sú 

používané aj nástroje spoločnosti Google. Upozornenia je možné posielať priamo v ap-

likácii Kolos. Pre komunikáciu, a nielen so zákazníkmi, slúži tiež email, prostredníctvom 

ktorého sú doručované aj správy z aplikácie Kolos. 

 

5.1.4 Forma práce softvérového vývojového tímu 

Vývojový tím pracuje na základe úloh, ktoré sú zadávané cez webové rozhranie GitLab. 

Tieto úlohy sú zadávané predovšetkým riaditeľom spoločnosti. Sú však aj úlohy, ktoré 

vytvárajú ďalší užívatelia používajúci jednotlivé časti aplikácie Kolos, a to formou 

nahlásenia problému pomocou „palca“ - funkcie určenej pre nahlasovanie chýb. 

Z takto nahlásenej chyby je potrebné vytvoriť issue na GitLabe, čo je znázornené 

na Obrázku 12.  Úlohy, spojené s vylepšením nejakej časti programu, si vytvárajú 

členovia tímu aj sami. 

Úlohy na GitLabe je možné rozdeliť do dvoch skupín. Prvou skupinou sú úpravy 

a opravy. Tieto úlohy bývajú často reportované rôznymi užívateľmi aplikácie Kolos, keď 

zistia nejakú nezrovnalosť alebo niečo nefunguje tak, ako má. Následne je z nich 
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vytvorená úloha na GitLabe. Druhou skupinou sú požiadavky na nové funkcionality 

aplikácie. Tie sú zväčša tvorené priamo riaditeľom spoločnosti. 

GitLab umožňuje jednotlivé úlohy komentovať, pridávať obrázky a súbory, označovať 

užívateľov. Všetko je možné zdieľať a použiť v komentároch ako odkazy. Takisto sa na 

ňom dajú pridávať jednotlivé tagy určujúce charakteristiky danej úlohy. Je tu 

zobrazené, kto úlohu vytvoril, komu bola priradená, prípadne čo sa môže počas 

životnosti danej úlohy meniť. Ak je nejaká úloha vypracovaná, je označená ako 

uzavretá. Pre úlohy, kde je potrebná úprava kódu aplikácie, čo je väčšina úloh na 

GitLabe, je najskôr potrebné pridať zmenený kód na git, a až následne vytvoriť „merge 

request“, kde sa prevedie revízia zmeneného kódu. Tento „merge request“ následne 

pripojí kód ku kódu, ktorý bude pripojený k produkčnému prostrediu aplikácie. 

 

 

 

5.2 Súčasná situácia vývojového tímu 

Táto kapitola je venovaná oblastiam, ktoré sa zdajú byť problémové a vyplývajú 

z vývoja, ktorým IT oddelenie spoločnosti Messenger prešlo. Cieľom tejto kapitoly je 

identifikovať, čo je potrebné zlepšiť, aby bola práca vývojového tímu spoločnosti 

Messenger efektívnejšia. Výstupom tejto kapitoly sú výskumné otázky, ku ktorým bude 

dodaný návrh riešenia v ďalších častiach práce. 

 

5.2.1 Nákladová analýza tvorby softvéru 

V súčasnosti je možné náklady na vývoj softvéru odvodiť výlučne z nákladov na mzdy 

členov vývojového tímu, viď Obrázok 10 - Časová os zmien vývojového tímu. Na tomto 

obrázku sú uvedené náklady na mzdy vývojového tímu a súčasný stav, ktorý zodpo-

vedá nákladom na štyroch vývojárov pracujúcich na polovičný úväzok. Z dostupných 

Obrázok 12 - Vytváranie issue na GitLabe 
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dát je potrebné vyčísliť jednotkovú, ktorou bude v tomto prípade commit. Ku každej 

úlohe sa väčšinou viaže jeden až dva commity, v závislosti od potrebných úprav na 

Frontende, či Backende. Vývoj počtu commitov by mal byť prepojený s počtom vývo-

járov a množstvom hodín, ktoré sú schopní odpracovať, čo znázorňuje Obrázok 13. 

Tento obrázok zobrazuje počet commitov na Frontende a Backende a ich súčet, ktorý 

tvorý trendovú os. Do týchto commitov je zahrnutý aj čas bližšej špecifikácie požiada-

viek, ak je potrebná, programovanie a prípadné nasadenie do produkcie. Priemerne 

mesačne sa nasadzuje dvadsaťpäťkrát Backend a osemnásťkrát Frontend, čo spolu 

predstavuje sedem hodín a štyridsaťdva minút. Na obrázku je vidieť, že táto os má kle-

sajúci trend, čo znamená, že od odchodom členov tímu pracujúcich na plný úväzok 

počet commitov postupne klesá. 

 

 

 

To nie je prekvapivé, nakoľko došlo k zníženiu aj celkového počtu odpracovaných ho-

dín. Podstatnejšie zistenie, ktoré je možné z týchto informácií odvodiť, je to, ako sa vy-

víjala cena jedného commitu, čo je zobrazené na nasledujúcom Obrázku 14. 
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Obrázok 13 - Počet commitov vzhľadom na počet vývojárov medzi 12.2017 až 12.2018 
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Tento obrázok ukazuje , že cena jedného commitu za sledované obdobie rástla. Pre 

definovanie presnejších záverov je získať detailnejší obraz cez vývoj počtu riadkov 

kódu za sledované obdobie. Tento pohľad ponúka Obrázok 15, kde sú zachytené nové 

riadky kódu počas sledovaného obdobia. Aby bolo možné lepšie zachytiť reálny príras-

tok počtu nových riadkov, sú očistené o veľké, jednorazové zmeny, ako napríklad pre-

generovanie WSDL služieb, či mazanie nepoužívaných častí kódu,. Na obrázku je tiež 

vidieť, že počet nových riadkov postupne klesá, čo je taktiež zapríčinené počtom vývo-

járov pracujúcich na polovičný úväzok. 
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Obrázok 14 - Vývoj ceny jedného commitu za obdobie 12.2017 až 12.2018 
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Rovnako ako pre počet commitov, je možné získať aj prehľad o cene jedného riadku 

kódu, viď Obrázok 16. Obrázok ukazuje, že aj cena jedného riadku rastie napriek tomu, 

že priemerná mzda vývojárov pracujúcich na čiastočný úväzok je nižšia. To odráža cel-

kové množstvo práce, ktorú vývojoví tím dokáže vykonať.  
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5.2.2 Analýza dochádzky členov vývojového tímu 

Dochádzka vývojárov odzrkadľuje to, že všetci členovia tímu sú študenti pracujúci na 

polovičný úväzok. Tomu zodpovedá priemerná mesačná hodnota odpracovaných ho-

dín na jedného vývojára, ktorá predstavuje približné 76 hodín. Z týchto 76 hodín me-

sačne vývojári pracujú približne 16 hodín z domu. 

Prehľad počtu odpracovaných hodín jednotlivých vývojárov, za jednotlivé mesiace, je 

zobrazený v priloženej Tabuľke 7. Vývojári sú identifikovaní iniciálami, ich odpracované 

hodiny a počet hodín práce z domu (HO) predstavujú stĺpce tabuľky. Koniec tabuľky 

obsahuje súhrnné údaje za jednotlivé mesiace. 

 
Tabuľka 7 - Dochádzka vývojárov za jednotlivé mesiace 

Vývojár SV JV JL SS Spolu 

Mesiac HO Hodiny  HO Hodiny  HO Hodiny  HO Hodiny  HO Hodiny  

September 3,5 98,0 0,0 74,5 26,0 126,0 18,0 57,5 47,5 356,0 

Október 16,5 79,0 27,5 93,0 48,0 108,5 19,5 36,5 111,5 317,0 

November 20,0 77,5 11,5 86,6 8,5 101,0 12,0 59,0 52,0 324,1 

December 5,0 51,0 6,0 53,2 13,0 63,5 39,0 67,0 63,0 234,7 

Január 5,0 24,0 0,0 72,7 41,0 99,0 12,0 84,5 58,0 280,2 

Február 5,5 92,0 1,5 62,5 29,5 89,0 17,0 63,0 53,5 306,5 

 

Analýza dochádzky ukázala dôležitejšie zistenie, ktoré vyplýva z toho, že členovia vý-

vojového tímu stále chodia do školy. Z analýzy časov, v ktorých sa študenti nachádzali 

fyzicky vo firme, viď Príloha 1 - Dochádzky členov vývojového tímu a ich analýza, sa 

zistilo, že za sledované obdobie šiestich mesiacov, odkedy je vývojový tím tvorený len 

študentmi, sa všetci štyria vývojári stretli spolu vo firme len na takmer 36, z celkových 

1818, odpracovaných hodín. O niečo priaznivejší je počet hodín, kedy sa vo firme na-

chádzali aspoň traja vývojári, čo predstavuje 146 hodín. V týchto číslach však nie je za-

počítané to, ak v rovnakom čase niektorý z vývojárov zároveň pracoval z domu. Zvyšný 

čas je teda prerozdelený medzi prípady, kedy vo firme boli dvaja alebo jeden vývojár 

a prácu vývojárov z domu. 

Nasledujúci Obrázok 17 znázorňuje aktivitu jednotlivých vývojárov v prostredí GitLab, 

respektíve Git, bez ohľadu na to, odkiaľ daný vývojár pracoval. Obrázok zároveň zachy-

táva výlučne prácu s programovacími jazykmi, nie je tam zobrazená práca s databá-

zami, či práca na serveroch. Z tohto obrázku je možné odpozorovať výkyvy v aktivite 

počas roka, a to predovšetkým koncom decembra, kedy aktivitu vývojárov ovplyvňo-

vali vianočné sviatky a v januári, kedy majú študenti skúškové obdobie. 
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5.2.3 Analýza prístupu k vývoju  

Vývojoví tím spoločnosti Messenger momentálne nepoužíva žiadnu metodiku vývoja 

softvéru. Vzhľadom na to je potrebné preskúmať, či je možné momentálny spôsob 

práce vývojového tímu priradiť k tradičným alebo skôr k agilným metodikám. Úlohou 

bude určiť, ktorým smerom sa uberať pri návrhu riešení. 

 

Tabuľka 8 - Porovnanie kritérií tradičných a agilných metodík (Nerur et al. 2005) a spôsobom vývojového 

tímu spoločnosti Messenger 

Č. Kritérium Tradičné Agilné Messenger 

1 
Základné 
predpoklady 

Systémy sú plne  
špecifikovateľné,  
predikovateľné, na 
základe podrob-
ného plánovania  

Systémy sú neustále 
vylepšované malými 
tímami na základe 
rýchlej spätnej väzby 
a zmeny 

Malý tím, pravidelne 
nasadzuje zmeny 
softvéru a získava 
spätnú väzbu 

2 Kontrola 
Založená na pro-
cese Založená na ľuďoch 

Kontrola je založená 
na ľuďoch, ktorí sys-
tém používajú 

Obrázok 17- Aktivita vývojárov na Gite 
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Č. Kritérium Tradičné Agilné Messenger 

3 
Štýl  
manažmentu Príkaz a kontrola Líderstvo a spolupráca 

Členovia tímu majú 
"voľnú ruku" pri rie-
šení problémov, rie-
šenie však musí spĺ-
ňať všetky podstatné 
náležitosti 

5 Priradenie rolí 
Jednoznačne prira-
dené špecializácie 

Samoorganizujúce sa 
tímy, podporujúce  
zameniteľnosť rolí 

Tím je samoorgani-
zujúci, role nie sú 
presne určené, vývo-
jári si svoju prácu na-
vzájom testujú 

6 Komunikácia Formálna Neformálna 
Komunikácia nie je 
formalizovaná 

7 Zákazník Dôležitý Kritický 

Zákazník je v tomto 
prípade používateľ 
softvéru, požiadavky 
sa dynamicky menia, 
je potrebný pri ich 
špecifikácii 

8 
Projektový 
cyklus 

Riadený úlohami 
alebo aktivitami 

Riadený vlastnosťami 
produktu 

Zadávané sú úlohy 
na základe vlastností 
produktu, ktoré sa 
menia a sú pod-
statné pre správne 
fungovanie spoloč-
nosti 

9 Model vývoja 

Model životného 
cyklu (Waterfall, 
Spiral) 

Model evolúcie soft-
véru 

Práca prebieha podľa 
aktuálnych potrieb, 
nie podľa plánu 

10 

Požadovaná 
organizačná 
štruktúra 

Mechanicky ria-
dená (byrokratická 
s vysokým stup-
ňom formálnosti) 

Organická (flexibilná, 
podporujúca sociálne  
interakcie) 

Neformálna štruk-
túra, takmer žiadna 
byrokracia, podpo-
ruje sociálne interak-
cie 

11 Technológie Bez obmedzení 

Preferencia objektovo 
orientovaných  
technológií 

Primárne objektovo 
orientované techno-
lógie 

 

Z Tabuľky 8 vyplýva, že súčasný vývoj v spoločnosti Messenger sa podobá viac agilným, 

ako tradičným prístupom. To je založené predovšetkým na tom, že systém sa vyvíja 

postupne, na základe vývoja situácie v reálnom svete. Dôležitá je však aj komunikácia 

so zákazníkmi a ich spätná väzba na zmeny, ktoré v systéme nastávajú. Vývojári si svoj 

kód navzájom testujú a robia jeho revízie. 
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5.2.4 Diagnostika tímovej spolupráce 

Diagnostika tímovej spolupráce prebiehala na základe rozhovorov, v ktorých boli jed-

notlivým členom vývojového tímu kladené otázky zamerané na jednotlivé oblasti tí-

movej spolupráce. Tieto oblasti, vrátane jednotlivých otázok, sú uvedené v Tabuľke 

9, podrobné výsledky sú uvedené v Príloha 2. Otázky boli kvantitatívne a kvalitatívne. 

Kvantitatívne otázka respondenti hodnotili na číselnej stupnici 1 – 10, v tabuľke sú 

označene ako typ B, kvalitatívne otázky boli otvorené a sú označené typom A. Tieto 

otázky boli následne autorom práce vyhodnotené podľa stupníc v práci Moeho a ko-

lektívu (2009) a bola im priradená číselná hodnota podľa rovnakej stupnice ako pre 

otázky typu B. Respondentmi boli všetci štyria vývojári, vrátane autora práce. Rozho-

vory prebiehali individuálne, čím bolo zabezpečené, aby neboli názory členov tímu 

vzájomne ovplyvňované.  

 
Tabuľka 9 - Otázky (Moe et al. 2009) dotazníka na tímovú spoluprácu a ich ohodnotenie 

Oblasť Otázka Typ  Skóre 
Cel-
kom 

Z
d

ie
ľa

n
é

 v
e

d
e

n
ie

 

Máte pocit, že každý člen tímu je zapojený do procesu 
rozhodovania? A 7,50 

6,00 

Robia členovia tímu dôležité rozhodnutia bez toho, aby 
tieto rozhodnutia konzultovali s ostatnými? A 8,00 

Ako je definovaná a prezentovaná vízia tímu? A 2,25 
Je tím, v ktorom pracujete, prispôsobený jeho účelu 
(zohľadnite veľkosť tímu a zvládanie úloh, ktoré má pl-
niť - zvláda všetko, čo je požadované)? A 7,50 
Mám pocit, že každý člen tímu je zapojený do procesu 
rozhodovania. B 6,75 
Mám pocit, že členovia tímu robia jednotlivé rozhodnu-
tia bez konzultácie s ostatnými členmi tímu. B 6,75 
Mám pocit, že vízia tímu je jasne definovaná a prezen-
tovaná. B 2,50 

Mám pocit, že tím je prispôsobený jeho účelu. B 6,75 

O
ri

e
n

tá
ci

a
 t

ím
u

 

Ako tím berie do úvahy alternatívne návrhy počas dis-
kusie? A 9,75 

7,84 

Ako si tím váži alternatívne návrhy? A 9,50 
Aký je, podľa Vás, postoj členov tímu k úlohám jednot-
livcov? A 3,50 
Aký druh vlastníctva majú členovia tímu vzhľadom na 
projekt, na ktorom pracujú? A 5,75 
Mám pocit, že tým berie do úvahy alternatívne návrhy v 
tímovej diskusii. B 9,25 

Mám pocit, že tím si váži alternatívne návrhy. B 9,50 
Mám pocit, že členovia tímu majú vzťah k úlohám jed-
notlivcov. B 6,75 

Pravidelne komentujem prácu tímových kolegov. B 8,75 
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Oblasť Otázka Typ  Skóre 
Cel-
kom 

R
e

d
u

n
d

a
n

ci
a

 

Aké náročné je dokončiť úlohu niekoho iného? A 2,50 

6,25 

Ak sa na niečom zaseknete, pomôžu Vám? A 7,50 
Pomôžete ostatným v prípade, že majú nejaký prob-
lém(y)? A 7,50 
Ako sú alokované úlohy? A 5,75 
Ak niekto odíde z tímu, je jednoduché ho nahradiť? A 4,25 
Mám pocit, že je jednoduché dokončiť úlohu niekoho 
druhého. B 6,25 
Mám pocit, že dostanem pomoc, ak sa zaseknem. B 9,00 
Pomáham ostatným, keď majú problém(y). B 9,25 
Mám pocit, že je jednoduché nahradiť niekoho, kto 
opustí tím. B 5,25 

U
če

n
ie

 

V akých oblastiach poskytujete spätnú väzbu na prácu 
ostatných členov tímu? A 7,00 

4,86 

Ako sú identifikované problémy pri vývoji softvéru, 
zlepšujete vývojový proces? A 3,50 
Zachovávate to, čo funguje vo vývojovom procese? A 5,75 
Aké sú artefakty vývojového procesu (tým sa myslia 
merače výkonu ako burndown chart, backlog ako zoz-
nam úloh, denné mítingy, sprint reviews ako prehľad 
toho, čo bolo urobené v rámci jedného cyklu a retros-
pektívy, teda reflexie tímu na svoju prácu) používané 
na učenie? A  3,25 
Mám pocit, že tím zachováva to, čo počas vývojového 
procesu funguje dobre. B 5,50 
Mám pocit, že tým zlepšuje proces vývoja, ak sú identi-
fikované problémy. B 4,75 
Mám pocit, že tím poskytuje spätnú väzbu na všetky 
aspekty práce každého člena tímu. B 4,25 

A
u

to
n

ó
m

ia
 

Stráca tím zdroje kvôli iným projektom? A 5,75 

7,13 

Majú ľudia alebo skupiny mimo tímu vplyv na dôležité 
funkčné rozhodnutia v projekte? A 5,75 
Sú rozhodnutia, ktoré tím učiní, rešpektované ľuďmi 
mimo tímu? A 8,25 
Mám pocit, že tím stráca zdroje kvôli iným projektom. B 7,50 
Mám pocit, že ľudia mimo projektu majú vplyv na dôle-
žité funkčné rozhodnutia v rámci projektu. B 6,75 
Mám pocit, že rozhodnutia tímu sú rešpektované ľuďmi 
mimo tímu. B 8,75 

 

Z odpovedí na otázky zameraných na zdieľané vedenie vyplýva, že členovia tímu majú 

pocit, že sú zapojení do procesu rozhodovania. Na druhej strane sa stáva, že líder roz-

hodne aj bez konzultácie s ostatnými členmi tímu. Rozhodovanie prebieha skôr na vyš-

šej úrovni, zameraním vývojového tímu je, naopak, plniť zadané úlohy. Tím tieto úlohy 

zvláda predovšetkým v oblasti údržby, no z názoru respondentov vyplýva, že sa nestí-

hajú vyvíjať nové veci a privítali by nového člena tímu. Čo sa týka vízie tímu, tá nie je 

definovaná vôbec. Tím ju získava len na základe úloh, na ktorých pracuje. 
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Hoci diskusie v tíme nie sú veľmi zanietené, do úvahy sa berú názory všetkých členov 

tímu a na základe toho sa tím dohodne na najlepšom riešení. V tíme majú všetci rov-

naké úlohy, s výnimkou lídra, ktorý sa navyše stará o architektúru a analýzu. Faktom 

však je, že ostatní vývojári sa do istej miery od týchto činností dištancujú. Jednotlivé 

issue riešia jednotliví členovia tímu samostatne, ďalší člen sa zapája až pri následnom 

code review. Tím týmto nadobúda pocit, že vlastníctvo postupne prechádza na jed-

notlivých členov. Tím má však za úlohu vyriešiť všetko, čo je potrebné a  bez ohľadu na 

to, kto konkrétne na tom bude pracovať. 

Otázky zamerané na redundanciu ukázali, že členovia tímu sú ochotní si navzájom po-

radiť, predovšetkým v prípadoch, ak už majú o danom probléme nejakú vedomosť. 

Problémy však často vznikajú v kóde minulých členov, čo odhaľuje nedostatočnú do-

kumentáciu. To sa odzrkadlilo aj v prípade nahradenia člena tímu – respondenti sa 

zhodli, že ak by išlo o lídra, bol by veľký problém ho nahradiť, ak by niekto iný nezískal 

dostatočné znalosti. 

Ako už bolo spomenuté, počas code review prebieha spätná väzba členov tímu na ich 

prácu. Rovnako poskytuje spätnú väzbu aj vedenie spoločnosti. Podľa členov tímu sa 

proces vývoja príliš nemení a nie je presne definovaný. Na to nadväzuje nedostatok 

dokumentácie. GitLab obsahuje backlog, kde je možné dohľadať jednotlivé issue. 

K dispozícii je aj Wiki, ktorá však nie je dostatočne rozvinutá. 

Všetci členovia tímu sú študenti, čím tím stráca, vzhľadom na školu, zdroje. Tým, že 

ľudia mimo tímu si objednávajú prácu vývojového tímu, zasahujú do rozhodnutí tímu. 

Ten sa im snaží vyhovieť vždy, ak je kritika konštruktívna. Tím má pocit, že jeho rozhod-

nutia sú rešpektované. 

    

 

Obrázok 18 - Radarový graf znázorňujúci výsledky rozhovorov 
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Z Obrázku 18 je vidieť, že tím má najväčšie problémy s časťou zaoberajúcou sa učením. 

Z rozhovorov s jednotlivými členmi vývojového tímu vyplýva, že každá oblasť, možno 

s výnimkou orientácie tímu, vykazuje priestor pre zlepšenie. 

 

5.2.5 Diagnostika maturity vývojového procesu 

Na základe modelu agilnej maturity spoločnosti ThoughtWorks boli identifikované 

úrovne jednotlivých kategórií pri vývoji softvéru v spoločnosti Messenger. Výsledky 

úrovní jednotlivých kategórií sa pohybujú medzi úrovňami Regressive (Regresívny), -1, 

cez úroveň Repeatable (Opakovateľný), 0, až po úroveň Consistent (Konzistentný), 1. 

Určenie úrovne jednotlivých aspektov prebehlo formou konzultácie vývojového tímu. 

Výstupom tejto konzultácie je ohodnotenie aspektov modelu ThoughtWorks, zachy-

tené v nasledujúcej Tabuľke 10, zvýraznené červenou farbou. 

 
Tabuľka 10 - Dosiahnuté úrovne maturity modelu maturity ThoughtWorks (Humble & Russell 2009) vo 
vývoji spoločnosti Messenger 

Úroveň /  
Kategórie 

Zostavova-
nie a  
priebežná 
integrácia 

Prostredia a 
nasadzovanie 

Správa  
verzií a do-
držiavanie 
pravidiel Testovanie Riadenie dát 

Úroveň 1 – 
Consistent 
(Konzis-
tentný): Au-
tomatické 
procesy ap-
likované na 
celý apli-
kačný cyk-
lus 

Automatický 
zastavovací 
a testovací 
cyklus pri 
každej 
zmene. Zá-
vislosti sú 
riadené. 
Znovu pou-
žívanie 
skriptov a 
nástrojov. 

Plne automa-
tický, proces 
nasadzovania 
pomocou jed-
ného tlačidla. 
Rovnaký pro-
ces nasadzo-
vania pre 
všetky prostre-
dia. 

Riadenie 
zmien a 
schvaľovací 
proces defi-
novaný a 
uplatňo-
vaný. 

Automa-
tické unit a 
akceptačné 
testy. Tes-
tovanie je 
súčasťou 
vývojového 
procesu. 

Zmeny data-
bázy sú pre-
vádzané au-
tomaticky 
ako súčasť 
procesu na-
sadenia. 

Úroveň 0 – 
Repeatable 
(Opakova-
teľný): Pro-
ces zdoku-
mentovaný 
a čiastočne 
automatizo-
vaný 

Pravidelné 
automatické 
zostavova-
nie a testo-
vanie. Každé 
zostavenie 
môže byť 
znovu vy-
tvorené zo 
správy verzií 
pomocou 
automatic-
kého pro-
cesu. 

Automatické 
nasadzovanie 
pre niektoré 
prostredia. Vy-
tváranie no-
vých prostredí 
je nenákladné. 
Všetky konfi-
gurácie sú ver-
zované. 

Namáhavé a 
zriedkavé, 
no spoľah-
livé nasa-
dzovanie 
verzií. Ob-
medzená 
dohľadateľ-
nosť od po-
žiadaviek k 
verzii. 

Automa-
tické testy 
sú písané 
ako súčasť 
vývoja za-
dania. 

Zmeny v da-
tabáze sú 
vykonávané 
automatic-
kými skrip-
tami, verzo-
vanými v ap-
likácií. 
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Úroveň -1 – 
Regressive 
(Regre-
sívny): Pro-
ces neopa-
kovateľný, 
slabo ria-
dený a reak-
tívny 

Manuálne 
procesy pre 
zostavova-
nie softvéru. 
Žiadne re-
porty a arte-
fakty. 

Manuálny pro-
ces pre nasa-
dzovanie soft-
véru. Špeci-
fické binárky 
pre prostredia.  

Zriedkavé a 
nespoľah-
livé nasa-
dzovanie 
verzií. 

Manuálne 
testovanie 
po vývoji. 

Migrácie dát 
nie sú verzo-
vané a sú vy-
konávané 
manuálne. 

 

Zostavovanie a priebežná integrácia vo vývoji spoločnosti Messenger dosahuje úroveň 

0, teda používa automatické zostavovanie, ktoré spúšťa niektorý vývojár pri podstat-

ných zmenách. Všetky zmeny zachytáva Git, čo znamená, že v prípade potreby je 

možné zmeniť a nasadiť požadovanú verziu. 

O automatický proces nasadzovania, ktorý je možné spustiť jedným kliknutím, sa stará 

aplikácia Jenkins. Tá, rovnako pre testovacie ako aj produkčné prostredie, vezme verziu 

zo správy verzií a jedným kliknutím spustí zmenu verzie. Z uvedeného dôvodu sa táto 

kategória nachádza na úrovni 1. 

V prípade správy verzií a dodržiavania pravidiel je úroveň trochu nejasná. Nachádza sa 

niekde medzi úrovňou 0 a 1. To nastáva z dôvodu, že nasadzovanie verzií síce nie je 

namáhavé, ani zriedkavé, je tiež spoľahlivé, ale je nepravidelné. Požiadavky je možné 

dohľadať. Pre dosiahnutie úrovne 1 by však musel byť schvaľovací proces lepšie defi-

novaný. 

Z uvedeného vyplýva, že testovanie je najslabšou časťou procesu vývoja spoločnosti 

Messenger. Vývojári si kód navzájom testujú po vývoji, nepíšu sa však žiadne testy, 

takže testovanie sa nachádza na úrovni -1. 

V prípade riadenia dát sa vývojári nemusia starať o zmenu konfigurácie databáz pri na-

sadzovaní, a preto je riadenie dát na úrovni 1.  

Identifikované úrovne maturity jednotlivých aspektov v modely maturity Thought-

Works poslúžia ako jeden z východiskových bodov analýzy súčasnej situácie vo vývo-

jovom tíme spoločnosti Messenger. Potrebné bude zamerať sa na tie aspekty, ktorých 

úroveň bola identifikovaná ako najnižšia.  

 

5.3 Zhrnutie výsledkov rozboru súčasnej situácie 

V predošlých kapitolách boli preverené jednotlivé aspekty práce vývojového tímu spo-

ločnosti Messenger, na základe čoho je potrebné zadefinovať výstupy, ktoré z nich 

plynú a identifikovať konkrétne aspekty, ktorým budú venované ďalšie časti tejto 

práce. 

Cenová analýza ukázala predovšetkým pokles počtu commitov, čo koreluje s počtom 

splnených úloh, s čím je spojený pokles počtu vývojárov pracujúcich na plný úväzok. 

Zároveň rástla cena jedného commitu, znižoval sa počet nových riadkov kódu a ná-

klady na jeden riadok kódu počas sledovaného obdobia rástli. Dôležitým je tiež ziste-

nie, že celkovo pribúdalo menej kódu, respektíve bolo dokončených menej úloh.  
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Z analýzy dochádzky vyplýva, že členovia tímu sa len sporadicky stretávajú v plnom 

počte, prípadne aspoň traja. Keďže sú všetci členovia tímu študenti, analýza odkryla 

častejšie výkyvy v práci členov vývojového tímu, a to hlavne v období prázdnin, prí-

padne skúškového obdobia. Túto skutočnosť podporili aj stanoviská z diagnostiky tí-

movej spolupráce. Faktom je, že tím stráca zdroje kvôli študijným povinnostiam 

a môže nastať situácie, že nebude nikto dostupný v prípade potreby vyriešenia neja-

kého akútneho problému. Zhoda respondentov nastávala aj v názore, že tím by sa mo-

hol rozrásť. 

Posudzovanie prístupu k vývoju poukázalo na to, že hoci vývojoví proces v spoločnosti 

Messenger nie je presne zadefinovaný, podobá sa skôr agilným prístupom. Vzhľadom 

na túto skutočnosť by sa pri návrhu zlepšení a riešení mal brať zreteľ na to, že by sa 

riešenia mali uberať agilným smerom, čo by malo viesť k jednoduchšej implementácii 

agilnej metodiky. 

Z diagnostiky tímovej spolupráce vyplynulo, že najslabším aspektom tímovej spolu-

práce je učenie, na čo vplýva predovšetkým nedostatočná dokumentácia. Absencia 

dokumentácia sa spája aj s problémami v prípade, že bude potrebné nahradiť kľúčo-

vého člena tímu. Z rozhovorov s členmi tímu vyplynulo, že tím nemá jasne definovanú 

víziu. Lepšia dokumentácia, rovnako ako aj jasne definovaná a interpretovaná vízia, 

môžu vytvoriť lepšie podmienky pre nových členov tímu. 

Úroveň maturity vývojového procesu v spoločnosti Messenger odzrkadľuje jednotlivé 

aspekty vývojového procesu. Ukazuje, ktoré aspekty zaostávajú a čo je potrebné pre 

ich zlepšenie. Najslabším aspektom je jednoznačne testovanie, čo predstavuje oblasť, 

na ktorú je potrebné sa primárne zamerať. Opomenúť netreba ani ďalšie aspekty, ako 

zostavovanie a integráciu, či správu verzií a pravidiel, ktoré by bolo vhodné tiež riešiť. 

Kľúčové výstupy jednotlivých skúmaných oblastí sú zobrazené v nasledujúcom Ob-

rázku 19. Z výstupov plynú jednotlivé úlohy, pre ktoré budú v ďalšej časti práce navrh-

nuté riešenia. Najdôležitejšou úlohou je však zaistenie stability vývojového tímu a sys-

tému, na ktoré budú, okrem zistených výstupov, vplývať ďalšie dve úlohy uvedené v 

obrázku. Je potrebné poznamenať, že jednotlivé úlohy sú navzájom previazané, čo by 

sa malo odzrkadľovať aj pri návrhu riešení. 
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Obrázok 19 - Zhrnutie rozboru súčasnej situácie vo vývojovom tíme a definovanie úloh 
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6 Návrh riešení 

Táto kapitola má za úlohu navrhnúť riešenia pre zlepšenie práce softvérového vývojo-

vého tímu. Odzrkadľuje zistenia z predchádzajúcej kapitoly, na základe ktorých boli za-

definované ciele, pre ktoré budú v tejto kapitole navrhnuté riešenia. Obrázok 20 prira-

dzuje jednotlivým cieľom návrhy riešení, ktoré budú obsahom tejto kapitoly. Čiastočné 

návrhy sú pripojené a ekonomicky vyhodnotené na konci kapitoly.  

 

 

 

 

 

 

Obrázok 20 - Priradenie návrhov identifikovaným cieľom 



| 57 

6.1 Dosiahnutie požadovanej úrovne maturity 

Prvým z aspektov, na ktorý je v práci vytvorený návrh, je dosiahnutie úrovne maturity 1 

podľa modelu maturity ThoughtWorks. Ako už bolo identifikované, na dosiahnutie tejto 

úrovne je potrebné zlepšiť tri oblasti tohto modelu - testovanie, zostavovanie a integ-

rácia a správa verzií a pravidlá, pričom najväčší progres je potrebné dosiahnuť v oblasti 

testovania, ktoré aktuálne prebieha len manuálne. O jednu úroveň vyššie je potrebné 

posunúť oblasť zostavovania a integrácie, v oblasti správy verzií a pravidiel je potrebné 

stabilizovať úroveň maturity 1. Nasledujúce podkapitoly predstavia návrhy riešení pre 

tieto oblasti. 

 

6.1.1 Testovanie 

V oblasti testovania je potrebné zamerať sa najskôr na definovanie testov ako súčasti 

požiadaviek. Tým sa o stupeň zvýši úroveň maturity testovania, čo je možné vidieť 

v priloženom Obrázku 21. 

 

Aby bolo možné zahrnúť testy do požiadaviek, je potrebné zmeniť formát definovania 

požiadaviek. Musí byť jasné, že je potrebné špecifikovať kritériá pre vytvorenie testov. 

Tie musia poskytnúť dostatočnú informáciu o tom, čo má byť otestované. Ako riešenie 

sa ponúka definícia akceptačných kritérií, kde stačí jednoducho, vo forme odrážok, za-

dať požiadavky na systém. 

Vývojoví tím pracuje na úlohách, ktoré sú zadané na GitLabe. Tie môžu byť zadávané 

priamo, vytvorením vo webovom rozhraní GitLabu alebo z aplikácie Kolos, prostredníc-

tvom ktorej užívateľ nahlási chybu, čím sa vytvorí zadanie na GitLab. Pre obe tieto va-

rianty je potrebné upraviť šablónu tak, aby podporovala zadanie akceptačných kritérií. 

Obrázok 22 predstavuje návrh vzhľadu šablóny v prostredí GitLab. 

Obrázok 21 - Požadované zlepšenia v oblasti testovania 
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Zadanie na GitLab sa vytvára aj z problémov hlásených pomocou už spomínaného 

palca.  Je preto potrebné, aby nahlásenie problému týmto spôsob tiež rešpektovalo 

šablónu v tomto prostredí. Z uvedeného dôvodu je potrebné upraviť HTML šablónu 

a jej spracovanie tak, aby po vytvorení zadania bol použitý rovnaký formát. Obrázok 23 

zobrazuje, ako sa táto zmena prejavila. 

 

Obrázok 22 - Šablóna pre nahlasovanie chýb v prostredí GitLab 

Obrázok 23 - Zmena formulára pre nahlásenie problému v aplikácii 
Kolos 
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Následne, na základe akceptačných kritérií, musí vývojoví tím určiť, pre ktoré kritériá 

budú vytvorené testy. Potom je potrebné vybrať vhodný typ testu a testy vytvoriť. Ako 

je vidieť na Obrázku 21, model ThoughtWorks vyžaduje automatizáciu akceptačných 

a unit testov.  

Niekoľko unit testov pre aplikáciu Kolos už existuje. Je však potrebné ich vytvoriť viac 

a hlavne, písať ich vždy pri vytváraní nových častí softvéru, či pri zmene starších častí 

tak, aby boli pokryté minimálne kritické miesta. Pre písanie unit testov, ktoré píšu vý-

vojári sami, sa obvykle používa white-box stratégia. 

Keďže akceptačné testy ešte používané neboli, je potrebné vybrať vhodné nástroje pre 

ich tvorbu. Porovnanie základných parametrov je uvedené v nasledujúcej Tabuľke 11. 

 
Tabuľka 11 - Porovnanie nástrojov pre testovanie (Selenium 2018; Katalon 2018; Apache 1999-2019) 

Produkt Selenium Katalon Studio Apache Jmeter 
Popularita 1. 2. 3. 
Dostupné od 2004 2015 1998 
Cena Zadarmo Zadarmo  Zadarmo 

Čo sa testuje Webové aplikácie 
Weby (UI + API),  
Mobilné aplikácie 

Webové aplikácie, 
SOAP/REST, DB, LDAP, 
Mail, Java Objekty,  
záťažové testy 

Skriptovacie  
jazyky 

Java, C#, Perl, Python, 
JavaScript, Ruby, PHP Java/Groovy Java/Groovy 

Znalosť  
programova-
nia 

Pokročilá znalosť  
programovania pre  
integráciu rôznych  
nástrojov 

Nie je potrebná,  
odporúčaná pre  
pokročilé testovacie 
skripty 

Má vlastné užívateľ-
ské rozhranie, nevy-
žaduje skriptovanie 

Náročnosť in-
štalácie a  
používania 

Pokročilé zručnosti 
pre inštaláciu a pou-
žívanie 

Jednoduché nastave-
nie a používanie 

Jednoduché nastave-
nie, množstvo plu-
ginov, ktoré sa použí-
vajú 

 

Nástroj Selenium je považovaný za štandard pre testovanie užívateľských rozhraní, 

vzhľadom k čomu ho používa až deväťdesiat percent testerov. Tí musia mať znalosť 

programovania, no na oplátku získavajú vysokú flexibilitu v porovnaní s inými testova-

cími rozhraniami, ako podporu množstva jazykov, platforiem, či prehliadačov. 

Katalon studio je mohutný a komplexný nástroj na testovanie. Na rozdiel od Selenia 

nevyžaduje znalosť programovania. Poskytuje inteligentnú možnosť záznamu testo-

vania, ktorá umožňuje testovať aj pod vplyvom zmien. 

JMeter je známy predovšetkým pre záťažové a výkonnostné testovanie. Zároveň je tre-

tím najpopulárnejším testovacím nástrojom. Podporuje integráciu s Jenkinsom 

(Anderson 2017).  

Súčasťou implementácie by mal byť výber jedného z predstavených nástrojov. 

Na základe pozorovania je odhadované, že formulácia požiadaviek ako User story, 

s obsahom akceptačných kritérií, dokáže skrátiť vývoj danej úlohy o päť percent. Na 

druhej strane je odhadované, že tvorba testov by proces vývoja mala predĺžiť o 30 per-

cent. 
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Prínosy riešenia: 

•  Zvýšenie kvality kódu a redukcia vzniku chýb na produkčnom prostredí o 70%. 

•  Odhaľovanie chýb ešte pred nasadením. 

•  Jednoznačné zadávanie úloh vo forme User story skracujúce vývoj o 5%. 

•  Zabezpečenie stability systému automatizovanými testami. 

 

6.1.2 Zostavovanie a integrácia 

Ďalšou oblasťou modelu maturity ThoughtWorks je zostavovanie a integrácia. Aby 

bolo možné byť na úrovni 1, musí prebiehať automatické zostavovanie a testovanie pri 

každej zmene. Keďže testovanie bolo riešené v predchádzajúcej kapitole, ostáva rozo-

brať automatické zostavovanie pri každej zmene kódu, viď Obrázok 24.  

 

 

Pre zostavovanie je v súčasnosti používaný Jenkins, a preto je potrebné vymyslieť, ako 

dosiahnuť, aby sa pri každej zmene kódu spustil skript, ktorý zmeny zostaví. Nový kód 

sa nahráva na Git a schvaľuje sa v rozhraní GitLab po code review, ktoré robí jeden z vý-

vojárov. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyriešiť, ako po schválení code review infor-

movať systém Jenkins, aby zostavil a nasadil danú zmenu. 

Pre túto potrebu slúži integrácia systémov Jenkins a GitLab, na základe ktorej tieto dva 

systémy spolupracujú a po schválenom merge requeste, teda ak code review pre-

behne úspešne, GitLab spustí skript pre nasadenie v systéme Jenkins. Navyše tiež in-

formuje o tom, či táto operácia prebehla úspešne priamo v prostredí GitLab a nie je 

potrebné sledovať priebeh priamo v systéme Jenkins (GitLab 2018). To, ako by to fun-

govalo, je zobrazené v priloženej BPMN schéme, Obrázok 25. Cez systém GitLab, ktorý 

pripojí nový kód, sa odošle požiadavka na zostavenie a nasadenie systému Jenkins. 

Ten musí zostaviť kód a následne v produkčnom nastavení po jednom vypnúť servery, 

prenasadiť a znova spustiť server. Tento postup sa musí zopakovať pre oba produkčné 

servery, aby bola aplikácia Kolos stále prevádzkyschopná. 

Obrázok 24 - Požadované zlepšenie v oblasti zostavovania a 
integrácie 
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GitLab ponúka aj možnosť pravidelného zostavovania ako vstavanú funkciu. Tá funguje 

podobne (GitLab 2019), no má opäť svoje výhody, aj nevýhody. Pre tento konkrétny 

prípad je nevýhodou, že by pri nasadzovaní vypla obidva servery, čo by znamenalo vý-

padok prevádzky systému. Táto možnosť by bola vhodná skôr ako odporúčanie do bu-

dúcnosti, napríklad v kombinácii so systémom Apache Karaf, ktorý by tento problém 

riešil. Systém Karaf umožňuje zostavovanie a nasadzovanie počas behu aplikácie, čím 

by sa výpadok eliminoval (Apache 2019). To zobrazuje nasledujúca BPMN schéma. Tá 

sa od predošlej líši predovšetkým tým, že o zostavenie sa stará systém GitLab, ktorý 

zostavený kód nasadí cez systém Karaf, ktorý sa postará o to, aby aplikácia bola celý 

čas v prevádzke bez toho, aby bolo potrebné niektorý zo serverov vypínať. 

Obrázok 25 – BPMN diagram zostavenia a integrácie pomocou systémov GitLab a Jenkins 
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Mesačne sa nasadzuje priemerne dvadsaťpäťkrát Backend a osemnásťkrát Frontend, 

čo predstavuje približne sedem hodín a štyridsaťdva minút. Tento čas by bol vďaka 

automatickému zostavovaniu a integrácii ušetrený a mohol by byť využitý pre iné 

účely, napríklad vývoj. 

 

Prínosy riešenia: 
•  Skrátenie času na nasadenie kódu a jeho využitie na iné účely. 

•  Eliminácia problémov spôsobených manuálnym nasadzovaním. 

 

6.1.3 Správa verzií a pravidlá 

Správa verzií a pravidiel opäť nadväzuje na predchádzajúcu kapitolu. Pre správu verzií 

je používaný systém GitLab. Súčasný schvaľovací proces vychádza práve z možností 

tohto systému, kde nový kód musí prejsť code review, ktoré robí ďalší člen tímu a musí 

Obrázok 27 - Požadované zlepšenie v oblasti správy 
verzií a pravidiel 

Obrázok 26 – BPMN diagram zostavenia a integrácie pomocou systémov GitLab a Karaf 
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ho schváliť. Vzhľadom na návrhy z predchádzajúcich dvoch kapitol by sa tento proces 

čiastočne zmenil. Z uvedeného dôvodu je potrebné definovať nové pravidlá pre schva-

ľovací proces, ako je uvedené na Obrázku 27. 

 

Najväčšia zmena by nastala pravdepodobne testovaním. Nový kód by musel najskôr 

prejsť testami, a to testami, ktoré by boli súčasťou zadania, to znamená novými akcep-

tačnými testami vychádzajúcimi z akceptačných kritérií, ale aj testami pre iné časti 

kódu. 

Potom by nasledovalo už spomínané automatické zostavenie a nasadenie aplikácie. 

Tento nový proces je zachytený v nasledujúcom Obrázku 28. 

 

Prínosy riešenia: 
•  Jednoznačne definovaný proces schvaľovania zmien. 

 

6.2 Stabilita vývojového tímu a systému 

Ďalšou podstatnou časťou, na ktorú by táto práca mala byť zameraná, je zaistenie sta-

bility vývojového tímu. Tú je potrebné riešiť jednak z pohľadu súčastí vývojového tímu, 

čím je myslené predovšetkým zloženie jednotlivých členov tímu, tak aj z pohľadu sta-

bility systému. Tieto dve časti sú vzájomne prepojené, pretože stabilita systému závisí 

predovšetkým od členov vývojového tímu. 

 

Obrázok 28 - BPMN diagram scvaľovacieho procesu 
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6.2.1 Dokumentácia  

Keďže z rozhovorov s členmi tímu vyplynulo, že problém býva so staršími časťami 

kódu, ktorým mnohokrát nerozumejú a je náročné sa v nich zorientovať, je potrebné 

s tým niečo robiť. V starších častiach kódu mnohokrát chýba dokumentácia, či už for-

mou komentárov v kóde alebo dokumentáciou na GitLab Wiki. 

Dokumentačné komentáre v jazyku Java sú písane v HTML pred tým, čo komentujeme. 

Skladajú sa z dvoch častí, a to popis komentovaného kódu a popis prípadných vstupov 

a výstupov kódu. 

Ak by tieto komentáre boli príliš rozsiahle, je možné použiť odkazy na iné súbory 

(Oracle 2019). Pre vývojový tím spoločnosti Messenger je možné takto využiť Wiki v sys-

téme GitLab. Táto Wiki obsahuje opis niektorých častí systému. Medzi týmito časťami 

systému a kódom však nie sú vôbec definované prepojenia. Tie by vznikli prostredníc-

tvom odkazov v komentároch v zdrojovom kóde. 

Významnou súčasťou dokumentácie by sa mali stať testy. V porovnaní s textovou do-

kumentáciou vo forme komentárov, testy predstavujú takzvanú živú dokumentáciu. 

Vzhľadom na to, že testujú to, či program správne funguje, musia sa meniť spolu so 

zmenami v programe. Tak vedia vždy ponúknuť predstavu o tom, ako má správne ap-

likácia fungovať, čo je výhodou v porovnaní s textovou dokumentáciou v komentároch 

a na Wiki. 

Definícia požiadaviek má tiež svoju úlohu pri dokumentácii. Obzvlášť pokiaľ ide o User 

story, ktorá rešpektuje zásady INVEST. Tieto požiadavky je možné nájsť vo vývojovom 

prostredí pomocou funkcií Gitu, a preto ich nie je potrebné pridávať do komentárov 

v kóde. Na druhej strane, ak sa jedná o dokumentáciu na Wiki, je vhodné ich navzájom 

prepojiť, čo umožňuje systém GitLab. 

Navrhovaný postup dokumentácie je znázornený v Obrázku 29. Tvorba dokumentač-

ných komentárov navyšuje čas potrebný na vypracovanie danej požiadavky približne 

o tri a pol percenta. 
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Prínosy riešenia: 
•  Rýchlejšia orientácia v kóde pre nových členov. 

•  Zjednodušenie dokončenia úlohy iného člena tímu. 
•  Rast redundancie členov tímu. 
•  Podpora učenia členov tímu a stability systému. 

 

6.2.2 Vývojový tím 

V súčasnosti všetci členovia vývojového tímu pracujú na polovičný úväzok, čo je pri-

bližne osemdesiat hodín mesačne. Počas rozhovorov s členmi tímu sa členovia zhodli 

na tom, že ďalší člen tímu by sa hodil, nakoľko sa, kvôli údržbe systému, zanedbáva 

vývoj. 

V ideálnom prípade by nový člen vývojového tímu mal pracovať na plný úväzok, čím 

by sa tím priblížil podmienkam, ktoré boli v tíme pred odchodom bývalého tím lídra. 

Každopádne, nového člena vývojového tímu by bolo potrebné najskôr zapracovať, čo 

by vývoj na nejaký časový úsek dokonca spomalilo, no z dlhodobejšieho hľadiska by to 

tímu prospelo. 

Môže však nastať aj situácia, že nový člen tímu by pracoval tiež na skrátený úväzok. Tak 

by sa mohlo stať, že by do práce prišiel v čase, kedy by tam žiaden iný člen tímu nie je, 

prípadne by musel do práce chodiť v časoch, kedy tam niekto zo súčasných vývojárov 

je, v ideálnom prípade vtedy, keď je v práci súčasný tím líder. 

Ďalšou možnosťou, ktorá môže nastať, je prechod niektorého člena vývojového tímu 

na plný pracovný úväzok, čo je celkom pravdepodobné, keďže jeden člen tímu je v po-

slednom ročníku magisterského štúdia. 

Obrázok 29 - BPMN diagram tvorby dokumentácie 
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Nasledujúca Tabuľka 12 ukazuje predpokladaný počet commitov a náklady na jeden 

commit pre rôzne zmeny v zložení vývojového tímu. V riadku pre zloženie tímu skratka 

FT predstavuje člena tímu na plný pracovný úväzok a skratka PT člena tímu na polo-

vičný pracovný úväzok. Pre stanovenie celkových nákladov pre jednotlivé zloženia 

tímu bola do úvahy braná priemerná mzda súčasných vývojárov, čiže 275 Kč/hod. Rov-

naká hodinová mzda bolo braná do úvahy aj pre nového člena tímu na plný úväzok, pre 

nového člena tímu na polovičný úväzok bolo stanovených 250 Kč/hod. Počet commi-

tov v tabuľke bol odvodený z priemerného počtu commitov jedného vývojára, čo pred-

stavuje 12 commitov. Zároveň bolo zohľadnené aj to, že noví členovia tímu nebudú 

podávať rovnaký výkon, nakoľko sa potrebujú najskôr zo systémom zoznámiť. Z uve-

deného dôvodu boli pre počet commitov použité koeficienty 0,7 pre prvý mesiac a 0,8 

a 0,9 pre nasledujúce dva. 

 
Tabuľka 12 - Náklady a počet  commitov za jednotlivé mesiace pre rôzne zloženia vývojového tímu 

Mesiac 1 2 3 

Zloženie 
tímu 

Celkové 
Náklady 
(Kč) 

Počet 
commi-

tov 
Náklady 

(Kč) 

Počet 
commi-

tov 
Náklady 

(Kč) 

Počet 
commi-

tov 
Náklady 

(Kč) 
FT:0 PT:5 108000 58 1851 60 1812 61 1775 
FT:1 PT:4 132000 67 1969 70 1898 72 1833 
FT:1 PT:5 152000 76 2007 79 1913 83 1827 
FT:2 PT:4 176000 84 2084 89 1969 94 1865 
FT:1 PT:3 110000 62 1772 62 1772 62 1772 

  
Mesiac 4 5 6 

Zloženie 
tímu 

Celkové 
Náklady 
(Kč) 

Počet 
commi-

tov 
Náklady 

(Kč) 

Počet 
commi-

tov 
Náklady 

(Kč) 

Počet 
commi-

tov 
Náklady 

(Kč) 
FT:0 PT:5 108000 62 1740 62 1740 62 1740 
FT:1 PT:4 132000 75 1772 75 1772 75 1772 
FT:1 PT:5 152000 87 1749 87 1749 87 1749 
FT:2 PT:4 176000 99 1772 99 1772 99 1772 
FT:1 PT:3 110000 62 1772 62 1772 62 1772 

 

Pre výber najvhodnejšej metódy bol zostavený systém ohodnotenia jednotlivých va-

riant zloženia tímu. Priemerný počet commitov bol, vzhľadom na požadované zvýšenie 

efektivity vývoja, ohodnotený váhou 3 a každých 100 Kč priemernej ceny commitu bolo 

ohodnotených váhou -2. Výsledky sú uvedené v Tabuľke 13. Ako najvýhodnejšia mož-

nosť pozostáva z dvoch vývojárov na plný a štyroch vývojárov na polovičný pracovný 

úväzok. 
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Tabuľka 13 - Výpočet váh variant zložení vývojového tímu 

 Varianta 
Priemerný počet 

commitov 
Priemerná cena 
commitov (Kč) Váha 

FT:0 PT:5 61 1 776 147 
FT:1 PT:4 72 1 836 179 
FT:1 PT:5 83 1 832 213 
FT:2 PT:4 94 1 872 246 
FT:1 PT:3 62 1 772 151 

 

Stabilitu je však možné podporiť aj inými spôsobmi. Vývojový tím sa momentálne stre-

táva málo a aj keď sa všetci členovia vývojového tímu stretnú, fungujú viac menej sa-

mostatne. To by sa mohlo zmeniť zavedením pravidelných stretnutí, v rámci ktorých 

by sa riešili aktuálne problémy, či statusy vyriešených úloh. Tím líder by mohol v rámci 

týchto stretnutí informovať a konzultovať s ostatnými členmi tímu záležitosti, ktoré 

rieši sám. To by zviditeľnilo a sprehľadnilo aktivity v tíme. Tieto stretnutia by mali pred-

stavovať retrospektívu známu z agilných metodík vývoja, kde sa reflektuje práca tímu.  

Okrem uvedených stretnutí by sa mohla viac využívať tabuľa, ktorá je súčasťou sys-

tému GitLab. Ten obsahuje backlog, čiže zoznam všetkých aktuálnych požiadaviek a je 

možné ho prispôsobiť potrebám vývojového tímu. Aj týmto spôsobom by sa tak zvýšil 

prehľad členov tímu o dianí v tíme. Pre správne fungovanie tohto nástroja je potrebné, 

aby členovia tímu správne označovali jednotlivé požiadavky, na ktorých pracujú, po-

mocou štítkov. Tým systém GitLab dokáže automaticky presúvať a zaradiť do správnej 

kategórie jednotlivé požiadavky v tabuli. V súčasnosti je používaný štítok working on, 

ktorým sú označené požiadavky, na ktorých sa práve pracuje. Následne kód prechádza 

revíziou - tu by bolo vhodné mať štítok označujúci práve tento stav, kedy má kód pre-

chádzať revíziou. Ako je v priloženom Obrázku  30 tabule systému GitLab vidieť, najskôr 

sa musí požiadavka vytvoriť, vtedy spadá do kategórie Open, následne je priradená 

jednému z vývojárov, pričom stále ostáva v kategórii Open. Keď vývojár, ktorému je po-

žiadavka priradená, začne na nej pracovať, je potrebné ju označiť štítkom working on. 

Po ukončení práce je kód pripravený na revíziu, štítok working on by mal byť odstrá-

nený a mal by byť pridaný štítok revision. Po revízií kódu by mal byť aj tento štítok od-

stránený, požiadavka by sa mala vrátiť tomu, kto ju vytvoril a ten by ju mal uzavrieť. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 30 - Rozloženie tabule v systéme GitLab 
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Prínosy riešenia: 
•  Rýchlejšia reakcia na naplnenie prioritných požiadaviek alebo na riešenie 

akútnych problémov. 
•  Podpora vzájomnej komunikácie a kooperácie členov tímu organizáciou 

pravidelnej retrospektívy. 
•  Neustále zlepšovanie tímu a vývojového procesu. 

•  Snaha o odstraňovanie vzniknutých prekážok. 
•  Uprednostňovanie predovšetkým tímového rozhodnutia. 
•  Informovanosť všetkých členov tímu o aktuálnom dianí. 

•  Efektívnejšie ťahanie a priraďovanie úloh. 

 

6.3 Vízia vývojového tímu 

Keďže rozhovory s jednotlivými členmi v Príloha 2 ukázali, že vývojový tím nemá jasne 

definovanú víziu, je potrebné ju vytvoriť. Členovia tímu by mali jasne vedieť, čo majú 

svojou prácou dosiahnuť. Taktiež to pomôže aj novým členom tímu, pretože vízia im 

ukáže smer a tak uľahčí zapracovanie sa.  

Vízia by mala vychádzať z predchádzajúcich kapitol. Aby správne reflektovala na ná-

vrhy v tejto kapitole, musí zahŕňať predovšetkým zlepšenie testov a dokumentácie 

v aplikácii Kolos. Tieto aspekty zo širšieho hľadiska spadajú do vývojového procesu, 

ktorý by mal byť viac automatizovaný a integrovaný ako v súčasnosti je. 

Vízia by mala predstavovať cieľ, ktorý má vývojový tím dosiahnuť, a preto navrhovaná 

vízia je formulovaná nasledovne: 

„Vyvíjať stabilný a zdokumentovaný softvér na základe integrovaných a automatických 

procesov.“ 

 

Prínosy riešenia: 
•  Výhoda pri zapracovaní nových členov. 
•  Jednoznačné smerovanie celého tímu. 

 

6.4 Prepojenie návrhov 

V predchádzajúcich kapitolách boli predstavené návrhy pre čiastočné riešenia stano-

vených úloh. Tieto čiastočné riešenia je možné spojiť a vytvoriť jeden komplexný návrh, 

ktorý ich zjednotí. To zobrazí ucelenú predstavu o tom, ako by mal vývojový tím fungo-

vať tak, aby zlepšil aktuálne identifikované nedostatky.   

Prvým krokom je vytvorenie jedného BPMN diagramu, ktorý spojí diagramy z predchá-

dzajúcich kapitol. Tento diagram je možné vidieť v nasledujúcom Obrázku 31. V ňom 

je znázornený proces od definovania požiadavky užívateľom vo forme User story, ktorý 

je pridaný do zoznamu požiadaviek, odkiaľ si túto požiadavku prevezme vývojár. Ten 

vytvorí kód a testy na základe popisu a akceptačných kritérií z User story. Túto svoju 
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prácu zdokumentuje dokumentačnými komentármi, prípadne vytvorí alebo upraví do-

kumentáciu na Wiki v systéme GitLab. Následne je potrebné, aby ďalší vývojár vykonal 

revíziu kódu, po ktorej musí spraviť nejaké opravy vývojár, ktorý kód vytvoril alebo je 

v systéme GitLab zadaná požiadavka na pripojenie nového kódu. To rezultuje vo vytvo-

rení požiadavky pre systém Jenkins, ktorý kód otestuje. Ak sa pri testovaní nájdu chyby, 

tvorca kódu by mal tento kód opraviť a opätovne poslať na revíziu. Od tohto bodu sa 

celý proces opakuje, v prípade, že sa pri testovaní žiadna chyba nenašla, je kód zosta-

vený a nasadený, čím sa proces končí. 
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Obrázok 31 - Návrh procesu spracovania požiadavky 
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Predošlý Obrázok 31 predstavuje spracovanie jednej požiadavky, ktorá je vývojovému 

tímu zadaná, respektíve pridaná do zoznamu úloh. Tento proces sa opakuje pre každú 

zadanú požiadavku a každé spracovanie požiadavky zaberie určitý čas. Počas tohto 

procesu sa jednotlivé požiadavky zobrazujú na tabuli v systéme GitLab, čo podporuje 

transparentnosť a možnosť získať väčší prehľad členov tímu o tom, kto na čom pracuje 

a čo sa v tíme deje, aj keď nie sú fyzicky spolu. Efektívnejšie využitie tabule môže 

umocniť aj zavedenie Kanbanu. Ten pre svoje zavedenie veľa nevyžaduje, pretože 

umožňuje začať tam, kde sa tím v súčasnosti nachádza. Je zameraný na postupné vy-

lepšovanie procesu, prispôsobenie aktuálnej situácii, či potrebám, aj na základe Kan-

ban metrík (Hammarberg & Sundén 2014). To môže byť vhodné vzhľadom na meniacu 

sa situáciu v zmysle počtu a úväzkov členov tímu. Vhodným spôsobom pre zavedenie 

Kanbanu je použitie workshopu, počas ktorého by si členovia tímu osvojili základy a vy-

skúšali Kanban na vlastnej koži. 

Podľa Kniberga a Skarina (2010) je možné pridanie retrospektívy do vývojového pro-

cesu. Retrospektíva podporí stretávanie sa členov vývojového tímu a z pohľadu stabi-

lity zefektívni využitie času. Táto efektivita plynie z diskusií o požiadavkách, na ktorých 

sa pracovalo od poslednej retrospektívy, čo podporuje učenie členov tímu a tým aj sta-

bilitu, keďže retrospektíva by bola povinná pre všetkých členov vývojového tímu. To 

zachytáva ďalší Obrázok 32. 
 
 

 
Obrázok 32 - Návrh vývojového procesu 

 

Pravidelná retrospektíva by tak znamenala rozdelenie vývoja na rovnaké časové úseky, 

ktoré by boli retrospektívou vždy ukončené. Toto rozdelenie by znamenalo zavedenie 

iterácií, čo by vývojový proces priblížilo k agilným metódam vývoja. To je možné ešte 

viac podporiť pridaním používania jednej z praktík TDD, BDD, či ATDD, ktoré sa ponú-

kajú vzhľadom na navrhované formulovanie akceptačných kritérií a tvorbu testov pri 

zmenách a vytváraní kódu.  
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6.4.1 Kanban a metriky 

V súčasnosti vývojoví tím nepoužíva žiadne metriky, na základe ktorých by meral alebo 

zlepšoval svoj proces, čo len zdôrazňuje ad-hoc prístup k vývoju. Túto situáciu by zme-

nilo zavedenie Kanbanu, ktorý dáva do popredia neustálu adaptáciu a zlepšovanie 

procesu. Metriky Kanbanu sú zamerané predovšetkým na zlepšovanie procesu, no 

môžu odhaliť aj iné nedostatky. Pre tie je možné Kanban metriky doplniť ďalšími met-

rikami, ktoré budú odzrkadľovať aspekty programovania, či chýb. Tabuľka 14 predsta-

vuje zoznam navrhovaných metrík a ich popis.  

Tieto metriky by mali byť pravidelne vyhodnocované a ako z Kanbanu vyplýva, mal by 

byť na základe nich prispôsobovaný aj vývojový proces. Metriky by samé o sebe mali 

prispievať k diskusii a ukazovať miesta, kde sa tím môže zlepšovať. Pre potreby týchto 

diskusií by mala slúžiť navrhovaná retrospektíva, na ktorej by všetci členovia tímu mali 

svoj proces spolu meniť k lepšiemu, podľa aktuálnych potrieb. 

 
Tabuľka 14 - Navrhnuté metriky, ich zameranie, názov a popis 

Zameranie Názov Popis 

Proces (Kanban) 
Čas prechodu fázami 
(Lead time) 

Celkový čas, od zadania User story do sys-
tému, po jej dokončenie, či to, kým sa do-
stane k zákazníkom 

Proces (Kanban) Čas cyklu (Cycle time) 
Súčasť Lead time, respektíve čas medzi fá-
zami started, in progress a done 

Proces (Kanban) 
Kumulovaný tok 
(Cumulative flow) 

Kanban metrika, ktorá ukazuje status úloh 
v sprinte, release alebo naprieč tímami 

Kód Preniknuté defekty Meria počet bugov na produkcii 

Kód Hustota defektov 

Počet defektov vzhľadom na veľkosť soft-
véru, teda napríklad pre počet riadkov 
kódu. 

Kód Pokrytie testami Percento kódu pokryté Unit testami 

Kód Statická analýza kódu 
Automatický proces, ktorý hľadá jednodu-
ché nedostatky v kóde  

Nasadzovanie Zlyhané nasadenia 
Počet nasadení, ktoré zlyhali, často merané 
pre rôzne prostredia za účelom porovnania 

 

Prínosy riešenia: 
•  Podpora zlepšovania tímu a vývojového procesu. 

•  Odhaľovanie úzkych miest, resp. nedostatkov. 
•  Zrýchlenie vývojového procesu. 
•  Redukcia počtu bugov na produkcii. 
•  Skvalitnenie kódu. 
•  Podpora učenia. 
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6.4.2 Ekonomické vyhodnotenie 

Na záver tejto kapitoly je potrebné zhrnúť navrhnuté riešenie z pohľadu financií. Na 

toto vyhodnotenie sa pozrieme z dvoch aspektov. Prvým je zachovanie súčasného 

počtu štyroch vývojárov na polovičný pracovný úväzok, s priemernou mzdou 275 

Kč/hod, čo predstavuje mesačné náklady vo výške 88000 Kč. Toto vyhodnotenie je uve-

dené v Tabuľke 15, kde je uvedený vývoj počtu commitov a cena jedného commitu pri 

nasledovných úpravách: 

1. Počínajúc formátovaním požiadaviek vo forme User story za predpokladu, že 

to ušetrí 5 percent času.  

2. Opačným prípadom je tvorba testov, ktorá na počet commitov a cenu commitu 

vplýva efektívne, hoci predĺži vývoj o 30 percent.  

3. Negatívne sa tiež prejaví tvorba dokumentácie, ktorá vývoj natiahne o 3,5 per-

centa.  

4. Automatické zostavovanie a s ním súvisiace nasadzovanie pridá vývojárom 7 

hodín a 42 minút na vývoj.  

5. Odlišné správanie ma Kanban, ktorý je založený na postupnom zlepšovaní pro-

cesov, pričom prvý mesiac je očakávané zlepšenie na úrovni 3 percent, druhý 

rovnako 3 percentá, tretí 4 percentá, štvrtý a piaty 2 percentá a šiesty 1 per-

cento. 

 
Tabuľka 15 - Zmena počtu commitov a ceny pre štyroch vývojárov na polovičný úväzok 

Mesiac 1 2 3 

Úpravy 
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Základ 48     1 833  48     1 833  48    1 833  
Formát  
požiadaviek 50     1 746  50     1 746  50    1 746  
Tvorba testov 35     2 494  35     2 494  35    2 494  
Dokumentácia 34     2 626  34     2 626  34    2 626  
Automatické 
zostavovanie 34     2 562  34     2 562  34    2 562  
Kanban 35     2 488  36     2 415  38    2 322  

  
Mesiac 4 5 6 

Úpravy 
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Základ 48     1 833  48     1 833  48    1 833  
Formát  
požiadaviek 50     1 746  50     1 746  50    1 746  
Tvorba testov 35     2 494  35     2 494  35    2 494  
Dokumentácia 34     2 626  34     2 626  34    2 626  
Automatické 
zostavovanie 34     2 562  34     2 562  34    2 562  
Kanban 39     2 277  39     2 232  40    2 210  
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Rovnaký postup je aplikovaný aj na navrhované riešenie s jedným vývojárom na plný 

pracovný úväzok a piatimi vývojármi na polovičný pracovaný úväzok, pri nákladoch 

152000 Kč mesačne. Zmena nastáva v tom, že výkon nových vývojárov je ovplyvnený 

ich neznalosťou systému, ktorú predstavujú koeficienty ich výkonu pre prvé tri mesiace 

v poradí 70 percent, 80 percent a 90 percent priemerného počtu commitov, čo  zobra-

zuje Tabuľka 16. 

 
Tabuľka 16 - Zmena počtu commitov a ceny pre dvoch vývojárov na plný a štyroch na polovičný úväzok 

Mesiac 1 2 3 

  
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Základ            84      1 800            89      1 700            94     1 611  
Formát požia-
daviek            89      1 715            94      1 619            99     1 534  
Tvorba testov            62      2 449            66      2 313            69     2 191  
Dokumentácia            59      2 578            62      2 435            66     2 307  
Automatické 
zostavovanie            60      2 543            63      2 401            67     2 275  
Kanban            62      2 469            67      2 264            74     2 062  

  
Mesiac 4 5 6 

  
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Základ            99      1 530            99      1 530            99     1 530  
Formát požia-
daviek          104      1 457          104      1 457          104     1 457  
Tvorba testov            73      2 082            73      2 082            73     2 082  
Dokumentácia            69      2 191            69      2 191            69     2 191  
Automatické 
zostavovanie            70      2 161            70      2 161            70     2 161  
Kanban            79      1 920            81      1 883            82     1 864  

 

Uvedené tabuľky zobrazujú predpokladanú situáciu pre nasledujúcich šesť mesiacov 

od zavedenia navrhnutého riešenia. To je však pomerne krátky časový horizont, a preto 

je potrebné pozrieť sa, napríklad na obdobie piatich rokov od zavedenia. Obrázok 33 

zobrazuje obdobie nasledujúcich šesťdesiatich mesiacov od zavedenia navrhovaného 

riešenia. 
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V obrázku sú znázornené tri scenáre pre počet commitov, kde modré stĺpce znázor-

ňujú predpokladaný počet commitov, žlté body optimistický a sivé pesimistický. Po-

dobne to je aj s vývojovom nákladov na commit, kde oranžová čiara predstavuje pred-

pokladaný vývoj ceny, zelená optimistický a fialová pesimistický.  

Predpokladaný scenár počíta s pravidelným zlepšovaním, vďaka používaniu Kanbanu, 

na úrovni mesačného rastu počtu commitov o 1 percento počas prvých osemnástich 

mesiacov a následne medzimesačného zlepšovania  o 0,5 percenta. Z pesimistického 

pohľadu bude počet commitov o 15 percent nižší, čo pri nesprávnom využívaní Kan-

banu zhorší výsledok ešte o 5 percent. Naopak, optimistický pohľad zvýši počet 

commitov o 6 percent a vďaka správnemu využitiu Kanbanu sa bude ďalej zvyšovať 

o 1,3 percenta mesačne. 

Vývoj cien jedného commitu sa odvíja od počtu commitov za daný mesiac a nákladov 

na mzdy vývojárov. Pre obdobie šesťdesiatich mesiacov je potrebné brať do úvahy aj 

medziročný vývoj miezd, ktorý podľa Českého štatistické úradu (2018) rastie o 4,7 per-

centa. Z pohľadu zamestnávateľa pesimistický scenár predstavuje vyšší nárast miezd, 

a preto je počítané s nárastom o 5,2 percenta, v optimistickom scenári je rátaný nárast 

o 4,2 percenta. Rovnaké faktory ovplyvňujú aj vývoj z pohľadu jedného vývojára na plný 

úväzok a piatich vývojárov na polovičný - viď Obrázok 34. 
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Ako je možné v priložených tabuľkách a obrázkoch vidieť navrhované zmeny, predo-

všetkým kvôli testovaniu vývoj spomalia, čo sa negatívne prejaví aj na cene. Na opač-

nej strane by to však malo priniesť zvýšenie stability , lepšiu orientáciu, redundanciu 

a hlavne učenie členov tímu.  

62

82

87
92 95 98 101 104 107 110 113

2468,66

1889,52 1822,26
1766,13

1754,74 1743,42 1732,17 1721,00 1709,90 1698,87
1689,73 25

45

65

85

105

125

145

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

1. mesiac 7. mesiac 13.
mesiac

19.
mesiac

25.
mesiac

31.
mesiac

37.
mesiac

43.
mesiac

49.
mesiac

55.
mesiac

Počet commitov vs. nákaldy na commit

Počet commitov Náklady na commit

Pesimistické náklady na commit Optimistické náklady na commit

Pesimistický počet commitov Optimistický počet commitov

Obrázok 34 - Vývoj počtu commitov a ceny jedného commitu pre jedného vývojara na plný a piatich vývojárov 
s polovičným úväzkom pre nasledujúcich 60 mesiacov 
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7  Implementácia a vyhodnotenie 

Posledná kapitola tejto práce opisuje implementáciu riešení navrhnutých v predošlej 

kapitole. Navrhnuté riešenia budú porovnané s ich skutočnou implementáciou. Záro-

veň bude vyhodnotený aj ich prínos. V závere kapitoly budú formulované odporúčania 

pre ďalší rozvoj vývojového tímu spoločnosti Messenger. 

 

7.1 Postup implementácie 

Implementácia prebiehala v zmysle postupného zlepšovania Kanbanu. Najskôr však 

bolo potrebné predstaviť samotný Kanban a jeho princípy. Pre tento účel bola zvolená 

hravá forma workshopu, ako odporúča Hammarberg a Sundén (2014).  

Existuje niekoľko rôznych hier pre simuláciu a pochopenie Kanbanu. Autor práce však 

vybral hru Kanban Pizza, ktorú si už predtým mohol sám vyskúšať. Postupované bolo 

v zmysle návodu (Agile42 2019), ktorý rozdeľuje hru na sedem fáz, kde v prvých štyroch 

fázach účastníci hry tvoria pizzu a postupne, s využitím Kanban praktík, zlepšujú svoj 

proces. Ostatné fázy sú zamerané na predstavenie Kanbanu, či identifikovanie Kanban 

praktík použitých počas kôl, v ktorých bola tvorená pizza alebo vizualizáciou procesu 

tvorby pizze - jej počiatočná fáza a vyrobené pizze sú zobrazené na Obrázku 35.  

 

Táto hra bola predstavená ako možné riešenie výstupov analýz krátkej prezentácie au-

tora. Príloha 3 zobrazuje prezentáciu pripravenú pre potreby workshopu.  

Počas hry a následnej retrospektívy nastalo niekoľko Aha momentov, ktoré poukázali 

na to, že Kanban môže pomôcť pri vývoji softvéru v spoločnosti Messenger. Príkladom 

môže byť vizualizácia, keď rozdelenie pracovného priestoru pri hre poukázalo na vyu-

žitie tohto princípu prostredníctvom tabule v systéme GitLab. Podobným momentom 

bola aj identifikácia nožníc počas hry ako úzkeho miesta, čo tiež môže ukázať už spo-

mínaná vizualizácia. Bodovanie hry a prebytočné ingrediencie viedli k porozumeniu li-

mitácie rozrobenej práce. Postupné zlepšovanie počas hry sa prenieslo na aj na disku-

siu aplikácií princípov Kanbanu a postupného zlepšovania vývojového procesu. Čas 

Obrázok 35 - Kanban Pizza hra v spoločnosti Messenger 
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medzi kolami, kedy bolo možné si upraviť prostredie, či prediskutovať stratégiu tvorby 

pizze, priniesli zhodu pri diskusii zavedenia pravidelných retrospektív. 

Výstupom tejto hry je aplikácia praktík Kanbanu na vývoj softvéru v spoločnosti 

Messenger. Dôležite je spomenúť aj zavedenie pravidelných retrospektív, ako už bolo 

navrhované. Jednotlivým oblastiam, kde boli aplikované zmeny, sa venujú nasledujúce 

podkapitoly. Tie sú podporené zavedením navrhovaných metrík, ktoré pomôžu pri vy-

hodnocovaní jednotlivých podkapitol. 

 

7.2 Vyhodnotenie implementácie 

Implementácia bude vyhodnotená z dvoch pohľadov. Prvým pohľadom bude 

vyhodnotenie naplnenia jednotlivých návrhov z predchádzajúcej kapitoly. Najskôr 

budú predstavené všetky implementované riešenia, ktoré budú následne rozvinuté 

v ďalších podkapitolách. Druhý pohľad bude zameraný na ekonomické vyhodnotenie 

implementácie, ktoré bude v poslednej podkapitole porovnané s predpokladaným 

ekonomickým ohodnotením z návrhu. 

Obrázok 36 znázorňuje implementáciu jednotlivých návrhov, kde zelené položky 

stĺpca implementácie predstavujú implementáciu považovanú za dokončenú 

a červené poločky neboli plnohodnotne implementované. 
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7.2.1 Kanban, retrospektíva a vízia 

Návrhy týkajúce sa vývojového tímu pozostávali z rozšírenia počtu členov tímu a zave-

denia retrospektívy s využitím tabule a metrík. To sa nepodarilo plnohodnotne splniť, 

keďže zloženie tímu sa nezmenilo. Na druhej strane boli zavedené pravidelné retros-

pektívy. 

Retrospektíva bola ako stretnutie navrhnutá z niekoľkých dôvodov, ktoré majú vplyv na 

viaceré aspekty práce vývojového tímu. Jedným z dôvodov bolo to, že členovia tímu sa 

málo stretávajú a aj keď sa stretli, pracovali oddelene. Zavedenie pravidelnej retros-

pektívy, ktorá sa v súčasnosti koná pre vývojový tím Messengeru každý utorok, vplýva 

na to, že členovia vývojového tímu majú každý týždeň hodinu na to, aby medzi sebou 

zdieľali problémy, s ktorými sa stretli, prípadne vysvetlili ich riešenia a diskutovali 

Obrázok 36 - Implementácia návrhov 
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o možných zlepšeniach procesu, ako odporúča Kanban. To má vplyv na zlepšenie uče-

nia, čo bolo hlavným problémom identifikovaným pomocou diagnostiky tímovej spo-

lupráce. 

Počas týchto retrospektív si vývojový tím pomáha Kanban tabuľou, ktorá je, vzhľadom 

na už spomínaný fakt, že sa vývojoví tím málo stretáva, virtuálna a nachádza sa v pro-

stredí GitLab – viď Obrázok 37. 

Na obrázku je vidieť, že sa v ňom nachádzajú rozdielne stavy, respektíve fázy, v porov-

naní s pôvodným návrhom. Pôvodne navrhovaný štítok  revision bol nahradený štít-

kom waiting, čo podľa zhody vývojového tímu lepšie odpovedá v rámci retrospektívy 

danej fáze. Na obrázku je možné vidieť aj štítok fixed ako označenie, že je dané issue 

hotové. 

Tieto nové štítky súvisia so zadefinovaním životného cyklu issue, ktorý bol tiež stano-

vený počas danej retrospektívy. 

V rámci prvej retrospektívy bola predstavená aj vízia navrhovaná v kapitola 6.3. Keďže 

reflektuje ciele, na základe ktorých chce tím fungovať, bola tímom prijatá. 

 

7.2.2 Rast počtu dokumentačných komentárov 

Za prvý, komplexne splnený návrh, je považované písanie dokumentácie, predovšet-

kým dokumentačných komentárov. To pomáha vývojárom ľahšie sa zorientovať 

v kóde, a to aj vtedy, keď nie sú celkom aktuálne. Zároveň to má pozitívne dopady na 

učenie tímu vzhľadom na to, že je možné kód rýchlejšie pochopiť. Lepšie zdokumen-

tovaný kód tiež podporuje stabilitu systému, ako aj stabilitu vývojového tímu, prioritne 

z pohľadu redundancie, keďže vývojári budú ľahšie získavať poznatky o kóde. Zmenu 

počtu komentárov zachytáva Obrázok 38, kde je vidieť nárast v oboch častiach apliká-

cie, čo tvorí 161 dokumentačných komentárov spolu, teda nárast o viac ako 5 percent. 

Obrázok 37 - Nová Kanban tabuľa 
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7.2.3 Testovanie 

Testovanie podľa modelu Thoughtworks bolo v spoločnosti Messenger na najnižšej 

úrovni. Prvým krokom pre zvýšenie úrovne bolo zmeniť formát zadávania požiadaviek 

do formátu User story, obsahujúcej aj akceptačné kritéria. Pre lepšie pochopenie dôle-

žitosti zadávania požiadaviek, autor práce pripravil krátke komunikačné cvičenie (Wills 

2019). Počas tohto cvičenia mal riaditeľ k dispozícii obrázky, ktoré opisoval vývojárom 

tak, aby ich dokázali nakresliť. V prvom kole nemali povolené pýtať sa, v druhom už 

túto možnosť mali. V nadväznosti na toto cvičenie boli predstavené User story a ak-

ceptačné kritéria. Taktiež bolo odsúhlasené používanie navrhovanej šablóny pre 

GitLab, viď Obrázok 22 - Šablóna pre nahlasovanie chýb v prostredí GitLab. 

Ďalším aspektom testovania je písanie testov podľa zadaných akceptačných kritérií, čo 

bolo prostredníctvom TDD otestované pri vývoji novej aplikácie Tracker. Táto nová ap-

likácia má slúžiť na sledovanie času prítomnosti pracovníkov. Dosiahnuté bolo 100-

percentné pokrytie kódu. Táto aplikácia je však stále vo vývoji, nakoľko sa zmenili po-

žiadavky na túto aplikáciu a bol nutný jej prepis, takže sa ešte nepoužíva. Tabuľka 17 

zobrazuje pokrytie testami aplikácie Kolos  v prvej časti tabuľky  a novej aplikácie Trac-

ker v druhej časti. Podstatný rozdiel je najmä vo veľkosti aplikácií, ale aj v pokrytí jed-

notlivých častí testami. Vzhľadom k tomu, že sa nová aplikácia zatiaľ nepoužíva, nie je 

možné porovnať dopad pokrytia testami, respektíve aký výrazný by mohol byť efekt 

zvýšenia pokrytia testami pre aplikáciu Kolos. 

 
Tabuľka 17 - Výstupy integrovaného nástroja systému IntelliJ IDEA pre výpočet pokrytia testami 

Sumár celkového pokrytia kódu testami (Kolos) 
Balík Triedy, % Metódy, % Riadky, % 
Všetky triedy 79,4% (7414/ 9343) 23,3% (8077/ 34711) 13% (16696/ 128580) 
        

Sumár celkového pokrytia kódu testami (Tracker) 
Balík Triedy, % Metódy, % Riadky, % 
Všetky triedy 100% (56/ 56) 100% (187/ 187) 99% (780/ 784) 
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Čo sa týka výberu aplikácie pre testovanie užívateľských rozhraní, bola po diskusii vý-

vojového tímu vybraná aplikácia Katalon Studio, ktorá môže, vzhľadom na jednoduchú 

tvorbu testov, či jej nenáročnú inštaláciu, ušetriť čas. 

 

7.2.4 Zostavovanie, integrácia, správa verzií a pravidlá 

Z pohľadu zostavovania a integrácie bol navrhovaný automatický proces zostavovania 

a nasadzovania. Za týmto účelom boli vytvorené potrebné skripty, no bohužiaľ, spoloč-

nosť GitLab počas tvorby tejto práce zmenila funkcionality jednotlivých verzií, pričom 

aktualizovaná verzia, používaná v spoločnosti Messenger, nepodporuje priamu integ-

ráciu so systémom Jenkins. To sa dá vyriešiť vytvorením ďalších skriptov, ktoré zatiaľ 

vývojový tím vytvoriť nestihol. 

Na danú skutočnosť je potrebné nadviazať aj v prípade správy verzií a pravidiel, kde 

návrh z kapitoly Správa verzií a pravidlá síce schválený bol, no vzhľadom na vyššie spo-

mínanú zmenu ho nebolo možné kompletne aplikovať. Návrh bol rozšírený používa-

ním Kanbanu a definíciou životného cyklu issue. Tento životný cyklus pozostáva z nie-

koľkých jednoduchých pravidiel: 

•  Jednotlivé issue uzatvára vždy ten, kto ich vytvoril. 

•  Pri práci na issue bude issue označené štítkom working on. 

•  Po dokončení práce na issue, keď čaká na revíziu kódu, či nasadenie, bude to-

muto issue odobraný štítok working on a bude označený štítkom waiting. 

•  Po nasadení a priradení issue na autora, ktorý ho má uzavrieť, bude odstránený 

štítok waiting. 

Tým boli zavedené presné pravidlá, podľa ktorých vývojový tím spoločnosti Messenger 

už postupuje. 

 

7.2.5 Ekonomické porovnanie 

V tejto kapitole bude preskúmané, čo zavedené zmeny v porovnaní s plánom reálne 

priniesli. Pre takéto porovnanie je potrebné upraviť tabuľku z kapitoly 6.4.2 pre štyroch 

vývojárov na čiastočný pracovný úväzok, keďže sa počas tvorby práce počet členov 

vývojového tímu nezmenil.  

Počas sledovaného obdobia bol aplikovaný formát požiadaviek vo forme User story, 

kde bol predpoklad, že zdvihne počet commitov o 5 percent. Takisto bola písaná do-

kumentácia, ktorá zaberie viac času, a tak sa predpokladal pokles počtu commitov 

o 3,5 percenta a Kanban, ktorý v prvých dvoch mesiacoch mal počet commitov zvýšiť 

o 3 percentá a v treťom o 4 percentá. Tieto úpravy odráža nasledujúca Tabuľka 18. 
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Tabuľka 18 - Upravená Tabuľka 15 pre zmeny, ktoré boli zavedené 

Mesiac 2.19 3.19 4.19 

Úpravy 
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Počet 

commitov 
Náklady 

(Kč) 
Základ          48      1 833           48     1 833           48     1 833  
Formát  
požiadaviek          50      1 746           50     1 746           50     1 746  
Dokumentácia          49      1 809           49     1 809           49     1 809  
Kanban          50      1 757           52     1 705           54     1 640  

  

Výsledné hodnoty z tabuľky boli následne porovnané s reálnym počtom commitov 

a prepočítanou cenou podľa skkutočných nákladov za dané obdobie. Vo februári boli 

náklady na mzdy vývojárov vo výške 82500 Kč, v marci 97900 Kč a v apríli 101200 Kč. 

Porovnanie počtu commitov a vývoja cien jedného commitu za sledované obdobie je 

zobrazené na Obrázku 39. 

 

Z uvedeného grafu je možné vyčítať, že napriek vyšším mesačným nákladom je prie-

merný počet commitov nižší a priemerná cena commitu sa dokonca zvyšuje, čo zob-

razuje červená, bodkovaná čiara. To môže byť spôsobené viacerými príčinami. Jednou 

z možností je napríklad to, že tvorba dokumentácie zaberá viac času ako bolo predpo-

kladané alebo došlo k nesprávnemu využívaniu praktík a Kanbanu. Taktiež to môže 

spôsobovať aj odlišná náročnosť úloh, na ktorých členovia tímu pracovali, s čím návrh 

nepočíta, nakoľko vychádza z priemerných hodnôt. Ovplyvniť to mohla tiež práca na 

iných častiach systému, ktoré nie sú verzované na GitLabe. 
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commitu po zavedení navrhovaných zmien 
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Viditeľné je počiatočné zlepšenie vo februári, kedy bol výsledok dokonca mierne lepší 

ako predpokladaný. Marec zaevidoval pomerne veľký výkyv, zatiaľ čo apríl sa počtom 

commitov vyrovnal návrhu, avšak za cenu vyšších nákladov v danom mesiaci. 

 

7.3 Odporúčania pre ďalší rozvoj 

Pre ďalší rozvoj vývojového tímu by autor odporúčal zaviesť predovšetkým automa-

tickú integráciu. Zaujímavo vyzerá tiež možnosť využiť systém Apache Karaf, ktorý by 

poskytol väčšie výhody ako riešenie so systémom Jenkins, hlavne vtedy, ak by sa zvy-

šoval počet serverov. To sa môže v budúcnosti stať z titulu rastu počtu zákazníkov spo-

ločnosti a s tým súvisiacim rastom počtu zamestnancov, či kuriérov. Ako už bolo navr-

hované, súčasťou integrácie by mali byť aj automatické testy.  

Vhodné by bolo začať používať TDD, prípadne ATDD alebo BDD pri vývoji nových častí 

aplikácie Kolos. Zároveň ako súčasť refaktoringu vytvoriť testy pre kľúčové časti apliká-

cie Kolos, od ktorých závisia činnosti spoločnosti Messenger generujúce zisk. Zlepšenie 

v oblasti testovania by mohlo priniesť tiež zadávanie priamo akceptačných testov na-

miesto akceptačných kritérií. Na to by mohol slúžiť napríklad nástroj FitNesse (FitNesse 

2019), ktorý okrem toho, že umožňuje priame zadávanie akceptačných testov, navyše 

tvorí wiki, čo by podporovalo tvorbu dokumentácie. To by bolo následne vhodné pre-

viazať s Wiki na GitLabe. 

Ďalším autorovým  odporúčaním je nestagnovať pri používaní Kanbanu a naozaj využiť 

možnosti, ktoré ponúka. Predovšetkým, čo sa týka metrík, ktoré sú zatiaľ pomerne za-

nedbávané. Tie by bolo dobré spomenúť aj v rámci retrospektív tak, aby sa tím mohol 

postupne zlepšovať. Ak by sa Kanban osvedčil pre vývojový tím, bolo by vhodné rozšíriť 

ho aj do ďalších oddelení spoločnosti Messenger, keďže môže byť, vďaka svojej univer-

zálnosti, aplikovaný nielen v oblasti vývoja softvéru. 

Výhodné by tiež bolo doplniť vývojový tím, ako bolo odporúčané v návrhu, prípadne 

nájsť lepšiu kombináciu, ktorá predpokladá viac vývojárov pracujúcich na plný úväzok. 

To by umožnilo väčší rozsah vývoja nových častí aplikácie Kolos, ale aj viac refaktoringu 

súčasných častí aplikácie.  
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Záver 

Práca sa skladala z dvoch hlavných častí - teoretickej a praktickej. Hlavným cieľom je 

zanalyzovať a navrhnúť riešenia, ktoré budú implementované za účelom zaistiť stabi-

litu softvéru, na ktorom vývojový tím pracuje. To bolo riešené predovšetkým v praktic-

kej časti práce. Čiastočným cieľom práce bolo uviesť vývoj softvéru ako inžiniersku dis-

ciplínu a predstaviť vybrané nástroje použité v práci. 

Teoretická časť práce predstavila základné poznatky z vývoja softvéru a predstavila 

nástroje zamerané pre identifikáciu problémov vývojového tímu, na ktorý je táto práca 

zameraná. Následne zhrnula techniky používané pri vývoji softvéru so zameraním na 

tie, ktoré mali za úlohu pomôcť pri riešení problémov v tejto práci. 

V praktickej časti práce boli po oboznámení so situáciou, v ktorej sa vývojoví tím na-

chádzal, prostredníctvom analýzy identifikované problémové oblasti vývojového tímu 

spoločnosti Messenger. Na základe tejto identifikácie boli navrhnuté riešenia identifi-

kovaných problémov, na základe ktorých bol vytvorený súhrnný návrh, ktorého časti už 

boli implementované. Výsledky implementácie boli vyhodnotené a porovnané s pred-

pokladanými výsledkami návrhu. 

Z vykonaných analýz vyplynuli štyri úlohy, ktoré majú zlepšiť situáciu vo vývojovom 

tíme spoločnosti Messenger. Na základe týchto úloh bolo vytvorených sedem návrhov 

spojených do jedného, ktorý bol následne ohodnotený po finančnej stránke. Imple-

mentačná časť práce popisuje priebeh a úspešnosť zavedenia týchto návrhov. 

Prvým cieľom, ktorý vyplynul z diagnostiky vyspelosti procesu pomocou modelu Tho-

ughtWorks, bolo dosiahnutie všetkých aspektov na úrovni 1 definovanej v tomto mo-

dely. Návrh bol podľa aspektov modelu rozdelený na tri oblasti, počnúc testovaním, 

zostavovaním a integráciou a správou verzií a pravidiel. Prvým krokom bolo používanie 

User story a akceptačných kritérií, ktoré boli aj zavedené. Testovanie bolo vyskúšane 

prostredníctvom TDD pri vývoji novej aplikácie, ktorú spoločnosť Messenger v súčas-

nosti ešte nepoužíva, a preto nebolo možné vyhodnotiť, aké dopady by používanie TDD 

malo pri aplikácii Kolos. Podobné to bolo aj v prípade automatickej integrácie, kde bolo 

navrhované prepojenie aplikácií GitLab a Jenkins, ktoré tiež nebolo zatiaľ implemento-

vané. Posledný aspekt, týkajúci sa správy verzií a pravidiel, mal za úlohu definovať pra-

vidlá schvaľovacieho procesu. Tie boli pozmenené a podporené aplikáciou Kanbanu 

a zadefinovaním životného cyklu issue. 

Ďalším cieľom vyplývajúcim z analýz bolo zaistenie stability vývojového tímu a sys-

tému. Návrh obsahoval tvorbu dokumentácie, predovšetkým dokumentačných ko-

mentárov. Po zavedení tejto praktiky došlo k zvýšeniu počtu komentárov o viac ako 5 

percent. Ďalším návrhom bolo navýšenie počtu vývojárov, no k počtu vývojárov 

a zmene ich štruktúry zatiaľ nedošlo. Stabilitu tímu by tiež malo podporovať zavedenie 

metrík, používanie Kanbanu a retrospektívy. To vplýva predovšetkým na rast znalostí 

členov tímu a zlepšenie redundancie, čo bolo jednou zo slabých stránok tímovej spo-

lupráce.  
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Na to nadväzuje ďalší cieľ, a to definovanie vízie, ktorá bola tímom, aj vedením spoloč-

nosti Messenger, prijatá. Tím má presne definovaný smer, ktorým sa chce uberať a čle-

nom tímu je jasné, o čo sa snažia. To môže pomôcť aj pri naberaní nových členov tímu. 

Posledným cieľom bola podpora tvorby nového kódu. To by malo byť zaručené zave-

dením Kanbanu a metrík, čo má dopomôcť pri identifikácii úzkych miest a postupnom 

zlepšovaní. 

Napriek tomu, že nie všetky návrhy tejto diplomovej práce stihli byť počas spracovania 

implementované, práca udáva smer, ktorým by sa mal vývojoví tím spoločnosti 

Messenger uberať. Práca poukázala na oblasti, kde sú rezervy a dala návrhy pre ich rie-

šenie. Výsledky implementácie však poukazujú na to, že aj na zavedených riešeniach 

je potrebné ďalej pracovať a postupne sa zlepšovať. Vzhľadom na to je možné konšta-

tovať, že práca naplnila stanovený cieľ. 
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Celkom 5 51     6 53,2     13 64     39 67 0:00 0:00 

Ja
nu

ár
 

01.01.19           0             X 0:42     

02.01.19           0     X 3     X 0:30     

03.01.19           0     X 2       6:05 
14:2

4 
20:3

0 

04.01.19           0     X 4,5     X 3:06     

05.01.19           0               1:26 
14:1

9 
15:4

5 

06.01.19           6               0:00 0:00 0:00 

07.01.19   6 8:00 
14:0

0   0     X 2     X 1:01     

08.01.19   5 10:10 
15:1

0   6,5 8:00 
14:3

0   8,5 7:20 
16:0

0 X 2:02     

09.01.19   8 8:15 
16:2

5   4,67 8:20 
13:0

0   7 7:20 
14:2

0   5:18 
10:1

8 
16:1

2 

10.01.19           0     X 3     X 0:56     

11.01.19 X 2       0             X 0:58     

12.01.19           0               0:00     

13.01.19           0               0:00     

14.01.19           0     X 2       0:00     
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15.01.19           0     X 2       0:00     

16.01.19           0               0:00     

17.01.19           7,5 8:00 
15:3

0   8 7:30 
15:4

0   6:38 
12:1

2 
20:4

9 

18.01.19           6,5 8:00 
14:3

0   6,5 7:40 
14:2

0   3:21 
10:4

9 
14:4

7 

19.01.19           0               0:00 0:00 0:00 

20.01.19           0               7:30 
15:3

0 
23:0

0 

21.01.19           0     X 2       5:09 8:56 
15:1

1 

22.01.19           6 
10:0

0 
16:0

0   9 7:20 
16:0

0   8:11 
12:2

1 
22:2

7 

23.01.19           0       8,5 7:20 
16:0

0 X 0:21     

24.01.19           7 8:00 
15:0

0   6,5 9:15 
14:5

0   3:00 
14:2

8 
17:4

9 

25.01.19           5,5 
11:0

0 
16:3

0   4       7:14 
16:2

2 
23:3

7 

26.01.19           0             X 0:27     

27.01.19           0             X 0:20     

28.01.19           8 8:00 
16:0

0 X 6     X 1:43     

29.01.19 X 3       9 8:00 
17:0

0 X 5       7:25 
10:5

6 
18:2

1 

30.01.19           0     X 5       8:06 
10:4

5 
19:3

1 

31.01.19           6 8:00 
14:0

0 X 4,5       2:50 9:44 
13:5

4 

Celkom 5 24       72,7     41 99     12 85     

F
eb

ru
ár

 

01.02.19   6,5 9:30 
16:4

5   0     X 4,5       0:00     

02.02.19           0               0:00     

03.02.19           0     X 1       6:23 
13:1

2 
19:3

6 

04.02.19   6 7:05 
13:1

5   0     X 4       6:29 
10:0

5 
16:3

4 

05.02.19 X 1       0     
X/vla
k 4     X 4:58     

06.02.19           6     X 3     X 0:19     

07.02.19           0               9:24 8:29 
18:4

5 

08.02.19   5,5 12:30 
18:0

0   0       5 
11:2

0 
14:2

0   0:00     

09.02.19           0             X 0:16     

10.02.19           0     X 1     X 2:59     

11.02.19   9 8:30 
17:4

0   0     X 4       0:00     

12.02.19 1h X 7 12:00 
18:0

0   0       8 
11:0

0 
17:0

0   8:24 
10:2

0 
18:4

4 

13.02.19   9,5 8:10 
17:5

0   8,83 7:40 
16:3

0   9,5 7:00 
16:5

0   7:20 
10:2

0 
19:4

5 

14.02.19   8 9:05 
17:1

5   0     X 3       0:00     

15.02.19           0     X 5       0:00     

16.02.19           0               0:00     

17.02.19   1       0               0:00     

18.02.19   1       0       6 
12:3

0 
16:0

0   0:00     

19.02.19   9 8:50 
18:0

0   8 9:00 
17:0

0   9 7:00 
14:2

0   5:22 9:05 
21:3

4 

20.02.19   7,5 8:30 
16:1

0   8 8:00 
16:0

0           0:00     

21.02.19           4,5 8:00 
12:3

0         X 4:40     

22.02.19  X 3,5       5,33 
11:2

0 
16:4

0           0:00     

23.02.19         X 1,5               0:00     

24.02.19           0               0:00     

25.02.19   7,5 9:50 
17:3

0   3,5 
13:0

0 
16:3

0   4,5 
13:0

0 
15:3

0   0:00     

26.02.19   2       4 
13:0

0 
17:0

0   5 
12:4

5 
17:0

0 X 2:30     

27.02.19   8 8:45 
16:5

5   3,83 
12:3

0 
16:2

0   4 
12:2

5 
16:3

0 X 0:40     

28.02.19           9 8:00 
17:0

0   8,5 7:30 
16:0

0   3:06 
12:2

3 
15:2

9 

Celkom 5,5 92     1,5 62,5     30 89     17 63     
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 posledných 6 mesiacov 46,50 1818,41       

 priemerné hodnoty na 1 vývojara 11,63 454,60       

 priem. Vývojar/mesiac 1,94 75,77       
                  

 prekryv4 35:43:02         

 prekryv>3 145:42:21         
 
 
 
 
Príloha 2 - Výsledky interview s členmi vývojového tímu 

Máte pocit, že každý 
člen tímu je zapojený do 
proces rozhodovania?  

Myslím, že záleží na tom 
o čo sa jedná a či to člen 
tímu, ktorému je dané 
rozhodovanie zverené, 
zverejní a baví sa o tom s 
ostatnými. Tým narážam 
predovšetkým na veci, 
ktoré sa týkajú všetkých, 
nie nejaké malé úpravy. 

Áno. Veci sa snažím kon-
zultovať s kolegom, ktorý 
na tom už pracoval. 
Veľké veci sa riešia tak, 
že sa strebeme, hoci sme 
sa už asi pol roka takto 
nestretli. 

Issue, riešime individu-
álne, tie ale musí niekto 
mergnut. Ale napríklad 
web, alebo väčšie veci 
riešime spoločne. Občas 
lead urobí nejakú zmenu, 
kedy nemáme slovo, nie-
kedy nám to dokonca 
nedá vedieť. 

Rozhodovanie tu pre-
bieha skôr na vyššej 
úrovni. Mám pocit, že 
toho moc neriešime, ale 
ak už niečo riešime, tak 
má slovo každý. Tím je 
postavený tak, aby plnil 
úkoly , nie vymýšľal niečo 
veľké. Ak sa niečo rieši, 
tak sa zapájame všetci, 
prípadne nejaká užšia 
skupina, ktorá sa chcela 
zapojiť. 

  8 7 7 8 

Robia členovia tímu dô-
ležité rozhodnutia bez 
toho, aby tieto rozhod-
nutia konzultovali s os-
tatnými?  

Nie je to tak pri všetkom, 
niekedy sa to však stáva. 
Niektorí člen tímu roz-
hodne, bez ohľadu na ná-
zor ostatných, kedže sa 
ich ani neopýta. 

Áno, lead sem tam spraví 
niečo bez konzultácie s 
ostatnými. Inak si myslím, 
že nie. 

V návaznosti na predchá-
dzajúcu odpoveď, nie-
kedy áno. 

Píliš veľkých rozhodnutí 
nerobíme. Myslím, že 
všetko konzultujme. Nie-
ktoré veci, sú na zodpo-
vednosti leada. 

  8 8 8 8 

Ako je definovaná a pre-
zentovaná vízia tímu?  

Prezentovaná bola asi len 
pri pohovore, nie však 
jasne, že toto je vízia a to 
chceme, skôr vyplynula z 
nejakých ďalších vecí. Nie je vôbec definovaná.  

Nemám pocit, že by sme 
mali víziu. Víziu získavam 
behom práce, prípadne  
na základe práce osta-
ných. 

Nie je definovaná, ani 
prezentovaná nijak. Víziu, 
ktorú mám som získal z 
diskusie s predchádzajú-
cimi kolegami. 

  3 1 3 2 

Je tím, v ktorom pracu-
jete prispôsobený jeho 
účelu (berte v úvahu 
veľkos ť tímu a zvláda-
nie úloh, ktoré má plni ť, 
zvláda všetko, čo je po-
žadované) ?  

Určite zvláda základné 
funkcie, tím je malý a zlo-
žený len zo študentov na 
part-time, vzhľadom na to 
niektoré veci trvajú dlhšie 
iné sa odkladajú. Funk-
čnosť aplikácie, na ktorej 
pracujeme je však zais-
tená. Pomôcť by mohol 
niekto na full time, avšak 
ak to nebude nikto zo sú-
časného tímu bude sa 
najskôr musieť so systé-
mom dôkladnejšie zozná-
miť. 

Čo sa týka údržby áno, čo 
sa týka rozvoja nie. Mohli 
by sme prijať viac ľudí, 
bola by väčšia kapacita. 

Stíhame to, čo je nutné 
stíhať, väčšinou údržba. 
Na vývoj nových častí 
systému nie je čas. Ak by 
sme neboli všetci štu-
denti, tak by sa asi stíhalo 
vyvinúť viac nových vecí. 

Zvládame všetko, čo 
máme urobiť, ale ešte je-
den človek by sa kľudne 
uživil. Nšou prácou je 
údržba aj vývoj a oboje 
zvládame, približne tak 
ako je žiadúce. Vývoj by 
mohol ísť rýchlejšie, ale 
to má súvis so skúsenos-
ťami ľudí, ktorí tu sú a tá 
nie je moc veľká. 

  7 7 7 9 

Mám pocit, že každý 
člen tímu je zapojený do 
procesu rozhodovania.  7 7 7 6 

Mám pocit, že členovia 
tímu robia jednotlivé 
rozhodnutia bez konzul-
tácie s ostatnými členmi 
tímu.  8 9 7 3 

Mám pocit, že vízia tímu 
je jasne definovaná a 
prezentovaná.  3 3 3 1 
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Mám pocit, že tím je pri-
spôsobený jeho ú čelu.  8 7 4 8 

Ako tím berie v úvahu 
alternatívne návrhy po-
čas diskusie?  

Ak na diskusie dôjde, tak 
návrhy sú prebrané a to 
čo sa javí ako najlepšie 
riešenie sa väčšinou pou-
žije. 

Myslím, že áno. Vieme sa 
dohodnúť. Väčšinou nikto 
nepovie úplnú blbosť. 

Myslím si, že je to v po-
hode, ak niekto príde s 
nejakým nápadom, tak sa 
to preberie a na základe 
diskusie sa vyberie naj-
lepšie možné riešenie. 

Všetko súvisí stým v prvej 
sekcii. Diskusie nie sú prí-
liš žhavé, keďže všetky 
veci sa vyriešia na vyššej 
úrovni. Keď sa niečo rieši 
berú sa v úvahu všetky 
návrhy. 

  9 10 10 10 

Ako si tím váži  alterna-
tívne návrhy?  

Myslím si, že záleží na 
konkrétnej veci, ale ná-
zory pri diskusii sa berú v 
úvahu. 

Dokážeme sa dohodnúť. 
Nikoho názor sa neod-
píše. 

Myslím si, že prístup je 
správny, riešenie si pre-
jdú a berú ho v úvahu. 

Poľa mňa sú názory ekvi-
valentné, často zvíťazí 
návrh najskúsenejšieho. 
Ľudia moc nie sú takí, 
aby sa za svoj názor 
chceli byť. 

  9 10 9 10 

Aký je pod ľa Vás postoj 
členov tímu k úlohám 
jednotlivcov?  

Každý má viac menej 
svoje úlohy. Tie väčšinou 
vyrieši a posunie niekomu 
druhému na kontrolu. 
Tam sa môžu názory rôz-
niť. Ak ide o úlohy vrámci 
tímu, tak tie majú v pod-
state všetci rovnaké, 
okrem lead developera, 
ktorý rieši aj veci ohľa-
dom rozdeľovania práce 
a podobne. 

Vrámci tímu, máme pri-
bližne rovnaké úlohy. Ak 
je nejaká pohotovosť väč-
šinou sa o to stará lead. 
Inak sa každý rozumie 
viac niečomu inému a na 
to sa berie ohľad. 

Ak niekto pracuje na svo-
jom issue a nespýta sa na 
názor ostatných, tak sa k 
tomu nevyjadrujú, až ná-
sledne na základe code 
review pri merge requ-
este. Všetci sme výojari a 
asi si všetci myslia, že je 
to stejne. Lead robí sem 
tam nejakú architektúru. 

Často sa stáva, že ostatní 
vedia, čo daný človek 
robí, ak chcem tak sa na 
to spýtam. Issue by malo 
stále a asi aj prechádza 
nejakým code review 
takže sa pod to podpíšu 
dvaja ľudia. Robím všetko 
od infraštruktúry po archi-
tektúru, nejakú väčšiu 
analytiku a vývoj, ostatní 
robia len vývoj, často sa 
dištancujú od vecí, ktoré 
robím ja. Tiež mám na 
starosť nejakú komuniká-
cia so zákazníkmi, okoli-
tým svetom. 

  3 4 5 2 

Aký druh vlastníctva 
majú členovia tímu 
vzh ľadom na projekt, na 
ktorom pracujú?  

Členom sú prihadzované 
jednotlivé issue, ktoré po 
dobu kým na nich pracujú 
vlastnia. Potom sa posú-
vajú na niekoho, kto ich 
kontroluje a ak je všetko v 
poriadku následne ich 
vracajú tomu, kto ich vy-
tvoril. Takže sa vlastníc-
tvo vecí na ktorých sa 
pracuje postupne posúva. 

Každý sa stará o všetko 
(Full stack), o najtechnic-
kejšie veci sa stará lead. 
Ale okmažité problémy 
rieši ten kto je k dispozí-
cií, nečaká sa na niekoho 
iného. Issue, na ktorom 
pracujem vlastním ja. 

Ak mi niekto priradí issue, 
tak mám pocit, že je 
moje. Vlastníctvo sa mení 
až pri vrátení, respektíve 
code review a merge re-
queste. 

Tím má za úlohu vyriešiť 
nejaké veci a nikto sa ne-
pýta, kto konkrétne to 
robí. Celý tím sa musí 
starať o to aby boli veci 
na čas a v dostatočnej 
kvalite. 

  5 5 4 9 

Mám pocit, že tým berie 
do úvahy alternatívne 
návrhy v tímovej disku-
sii.  8 10 9 10 
Mám pocit, že tím si 
váži alternatívne ná-
vrhy.  8 10 10 10 

Mám pocit, že členovia 
tímu majú vz ťah k 
úlohám jednotlivcov  7 6 8 6 
Pravidelne komentujem 
prácu tímových kole-
gov.  9 8 8 10 
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Aké náro čné je dokon-
čiť úlohu niekoho 
iného?  

Väčšinou sa to nedeje a 
keď sa niečo deje, tak to 
bývajú veci, ktoré nikto 
iný nechce. Dosť takýchto 
vecí skončí na mne, tak 
ich spravím. To sa ale 
väčšinou robí od podlahy. 
Niekedy sa stáva, že 
treba zasiahnuť do časti 
kódu, ktorú vytvoril niekto 
iný a predtým som s ňou 
nepracoval, tak sa da-
ného kolegu spýtam a on 
sa mi snaží poradiť, takže 
sa to zvládnuť dá. 

V podstate riešime len to, 
čo sme robili. Problémy 
sú skôr s vecami, ktoré 
robili naši predchodcovia. 
Dosť času trvá pochopiť, 
čo človek predomnou uro-
bil, ale ak je k dispozícií 
ten, kto to robil tak poradí. 

Zo 70% opravujem staré 
veci, 30% píšem niečo 
nové. Preto mi práca na 
úlohe niekoho iného je 
náročnešia. Nemáme po-
riadnu dokumentáciu, 
musí sa to dohľadať. 

Táto situácia moc nenas-
táva. Issue nie sú tak 
veľké, aby na tom začal 
pracovať niekto a dokon-
čil ich niekto druhý, málo 
čo zaberie viac ako týž-
deň. Inak je to individu-
álne. Po niekom sa to 
opravuje lepšie, po nie-
kom horšie. 

  3 2 2 3 

Ak sa na nie čom zasek-
nete, pomôžu Vám?  

Ak je v dosahu niekto, tak 
sa o to vždy pokúsi. Nie 
vždy si však poradiť do-
kážeme a tak to často 
ostane na jednotlivcovi a 
musí na to prísť. 

Stále sa niekto nájde, kto 
poradí, nemusí sa vždy 
jednať len o technickú po-
moc, často je dôležitejšia 
pomoc v tom ako sa to 
používa, alebo má použí-
vať. 

Áno, keď sa spýtam na 
pomoc, tak mi vždy niekto 
pomôže. Nastávajú situá-
cie, že ostatní tiež neve-
dia, tak to vyriešim sám, 
ale trvá to dlhšie.  

Nepamatám sa, že by sa 
mi to stalo, ale ak by sa to 
stalo, tak by mi určite po-
mohli. 

  7 8 7 8 

Pomôžete ostatným, v 
prípade, že majú nejaký 
problém(y)?  

Vždy sa snažím pomôcť. 
Keď niečo viem snaží sa 
to vysvetliť. Keď nie tak 
záleží ako ma daný prob-
lém zaujme a podľa toho 
sa nad tým ďalej zamýš-
ľam. 

Keď viem tak poradím, ak 
nie tak väčšinou nemám 
čas sa ponoriť do práce 
niekoho druhého, ak ne-
jde o ničo veľmi dôležité. 

Áno, keď viem pomôcť, 
teda ak som sa s tým už 
predtým stretol, tak po-
môžem. Ak neviem, tak 
poviem, že som sa s tým 
nestretol. V prípade, že 
sa niekto s tým už zao-
berá dlho, tak sa tomu 
skúsim venovať viac a 
hlbšie. 

Áno, aj keď nepoznám 
odpoveď snažím sa ju 
zistiť, idem hlbšie. 

  7 6 7 10 

Ako sú alokované 
úlohy?  

Úlohu v tíme majú všetci 
okrem leada rovnakú, kód 
niekto napíše a potom to 
navzájom testujeme. 

Issue dostávam, keď na 
ničom nepracujem, alebo 
je potrebné niečo oka-
mžite urobiť. Vrámci tímu 
máme rovnaké úlohy. 

Ak nejakú vec, ktorú je 
potrebné vyriešiť tak si ju 
vezmem a vyriešim, prí-
padne ak je to niečo s 
čím som sa už stretol. 
Inak väčšie úlohy rozde-
ľuje lead alebo riaditeľ. 

Issue rozdeľujem väčši-
nou ja podľa vyťaženosti 
a kto čo robil predtým, 
alebo ako kto má čas. 
Issue rieši jeden, ten kto 
robí code review, tak sa 
stará o to aby to fungo-
valo, aby sa to dalo dobre 
upraviť v budúcnosti a 
aby sa nikt z vonku ne-
sťažoval na tím. 

  7 4 5 7 

Ak niekto odíde z tímu, 
je jednoduché ho nahra-
diť? 

Asi záleží o koho ide. 
Skôr bude zrejme ťažšie 
nájsť náhradu. 

Nie. Nový človek sa musí 
zaškoliť a z vlastnej skú-
senosti, behom štúdia, 
trvá 2-3 mesiace, kým 
človek začne rozumieť 
systému. 

Ak odíde niekto okrem le-
ada, asi to je v pohode. 
Tým, že lead rieši tú ar-
chitektúru, bolo by po-
trebné v prípade jeho od-
chodu, aby niekto do toho 
hlbšie prenikol. 

Záleží, kto to je. Ak by 
som odišiel ja asi to ne-
bude dobré. Problém je, 
že všetci tu sú krátko, 
zvlášť keď nerobia na full 
time, nemôže nikto pojať 
projekt v celej jeho širke. 

  3 2 4 4 

Mám pocit, že je jedno-
duché dokon čiť úlohu 
niekoho druhého.  5 7 4 9 
Mám pocit, že dostanem 
pomoc, ak sa zasek-
nem.  8 9 9 10 

Pomáham ostatným, 
keď majú problém(y).  9 10 8 10 

Mám pocit, že je jedno-
duché nahradi ť nie-
koho, kto opustí tím.  5 5 6 5 



| 103 

V akých oblastiach po-
skytujete spätnú väzbu 
na prácu ostatných čle-
nov tímu?  

Vrámci toho ako si testu-
jeme jednotlivé issue. 

Vrámci testovania a code 
review. Ak niečo nájdem 
pri používaní aplikácie vy-
tvorím issue, alebo nie-
koho o Otom informujem. 

Cez code review a testo-
vanie hotovej práce. V 
prípade, že neičo nájdem 
v programe, tak to poviem 
priamo to mu, kto to robil, 
ak viem, kto to je, prí-
padne ak sa to robilo ne-
dávno, inak vytvorím 
issue. 

Code review - štandardný 
proces spätnej väzby na 
kód. Na ostatné veci sa 
spätná väzba príliš ne-
dáva. Spätnú väzbu dáva 
vedenie spoločnosti, ak 
sa im nepáči ako niekto 
pracuje. 

  7 7 7 7 

Ako sú identifikované 
problémy pri vývoji 
softvéru, zlepšujete vý-
vojový proces?  

Úplne sa nedá hovoriť o 
tom, že by sme nejak cie-
lene proces zlepšovali, 
ale keď niekto s niečím 
príde, predovšetkým lead, 
tak sa to používa a príliš 
sa o tom nediskutuje. 

Žiadny vývojový proces 
definovaný nemáme. 
Žiadne zmeny nesledu-
jem. 

Máme daný životný cyk-
lus issue, ktorý nejak reš-
pektujeme (vytvorenie, 
priradenie, vývoj, code re-
view, merge, resp. uzav-
renie, sem tam znovu 
otvorenie). Nemám pcoit, 
že by sa tento proces ne-
jak menil. 

Zaviedli sme code review. 
Do budúcna sú rôzne ví-
zie, čo sa týka napríklad 
testovania. Proces máme, 
uvedomili sme si slabiny 
a snažíme sa na ňom 
pracovať. Požadavek 
príde mne, zanalyzuje sa 
čoho sa to týka, ak je ne-
jasne fomrulovaný dopý-
tam sa na detaily a aloku-
jem prácu, alebo to uro-
bím ja. Po dokončení na-
sleduje code review. 
Problém procesu je pre-
dovšetkým nedisciplino-
vanosť pracovníkov, aby 
označovali to čo máme 
určené, nerešpektujú to, 
aby sa issue vracali tomu 
kto ich vytvoril, pri code 
review sa nezachytia 
všetky chyby (často niečo 
prekĺzne). 

  3 1 2 8 

Zachovávate, to čo fun-
guje vo vašom vývojo-
vom procese?  

Proces sa príliš nemení, 
takže sa dá povedať, že 
áno, nemyslím si, že by 
proces fungoval vyslo-
vene zle, ale asi je tam 
priestor pre zlepšenie. 

Žiadny proces nie je, nie 
je čo zachovávať. 

Áno, používamé to , na 
čo sme zvyknutí a to reš-
pektujem. Áno, držíme sa toho. 

  7 1 7 8 

Ako sú artefakty vývojo-
vého procesu (tým sa 
myslia mera če výkonu 
ako burndown chart, 
backlog, teda zoznam 
úloh, denné meetingy, 
sprint reviews, teda pre-
hľad toho, čo bolo uro-
bené vrámci jedného 
cyklu a retrospektívy, 
teda reflexie tímu na 
svoju prácu) používané 
na učenie?  

Úlohy trackujeme na 
gitlabe, tam sú všetky pri-
radené aj nepriradené. 
Tam máme tiež aj našu 
wiki, kde sa dá nájsť veľa 
užitočných vecí, ktoré ale 
musí niekto napísať a na 
to nemáme žiadny defino-
vaný systém. Niekedy, 
keď sa robí niečo väčšie 
sa to tam napíše. Inak sa 
dajú dohľadať veci, ktoré 
už sú hotové cez Git 
alebo GitLab, čo niekedy 
pomôže. 

Nič také nemáme, okrem 
zoznamu issue. Veci sa 
dajú dohľadať na GitLabe 
alebo gite, ak niečo riešim 
viem sa pozrieť ako to 
bolo riešené predtým. Na 
wiki je skôr troubleshoo-
ting o fungovaní pro-
gramu sa toho vyčítať 
veľa nedá. 

V podstate nič také ne-
máme, jedine zoznam 
úloh, na gite, kde je aj ak-
tivita. Na wiki niečo je, ale 
nie je toho veľa, tam za-
ostávame, ak nepíšeme 
dokumentáciu, tak by 
sme to mohli mať aspoň 
na tej wiki. 

Backlog. Každé issue by 
malo byť správne oštítko-
vané, podľa toho si ôžem 
pozrieť staré issue a zís-
kať nejaký prehľad. Po-
stupne sa pridávajú veci 
aj na wiki, lebo dokumen-
tácia sa nikdy nepísala, 
čo sa snažím tiež zmeniť, 
čo súvisí s odchodom 
bývlaých pracovníkov. 

  4 3 2 4 

Mám pocit, že tím za-
chováva to, čo počas 
vývojového procesu 
funguje dobre.  6 1 8 7 

Mám pocit, že tým zlep-
šuje proces vývoja, ak 
sú identifikované prob-
lémy.  3 5 3 8 
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Mám pocit, že tím po-
skytuje spätnú väzbu na 
všetky aspekty práce 
každého člena tímu.  4 5 3 5 

Stráca tím zdroje, kvôli 
iným projektom?  

Záleží, či do toho rátame 
školu, keďže tam všetci 
chodíme. Inak nie, pre-
tože pracujeme všetci len 
na tomto jednom projekte. 

Asi iba, škola, nie som na 
full time. 

V práci nie, robíme len na 
jednej veci. Tým, že sme 
všetci študenti, tak ak je 
toho viac v škole preja-
vuje sa to aj na aktivite v 
práci. 

Tým, že všetci chodíme 
do školy nemôžme byť na 
full time a môže nastať si-
tuácia, kedy nikto ne-
môže. Ja osobne, strá-
cam zdroje, správou infra-
štruktúry, čo sa úplne ne-
týka Kolosu. 

  6 6 6 5 

Majú ľudia, alebo sku-
piny mimo tímu vplyv 
na rozhodnutia o dôleži-
tých funk čných rozhod-
nutiach v projekte?  

Ľudia mimo tímu si v pod-
state len objednávajú 
prácu a my sa snažíme 
dosiahnuť to, aby to pre 
nich fungovalo, čo najlep-
šie, ale nikto mimo tímu 
neurčuje ako to máme 
spraviť po technickej 
stránke. 

Do úvahy názory ľudí, 
ktorý s danou časťou apli-
kácie pracujú. Technické 
riešenia, ktorým nerozu-
mejú neovplyvňujú. 

Majú vplyv, tým, že ak 
prídu s nejakým požia-
davkom, snažíme sa to 
zohľadniť. Z technickej 
stránky nie. 

Áno, je zásadný, ovplyv-
ňuje všetky aspekty vý-
voja. Myslím, že väčšinou 
robíme čo chcú ľudia 
mimo tímu. Myslím si že 
tieto rozhodnutia majú 
presah aj do technickej 
stránky. 

  6 7 7 3 

Sú rozhodnutia, ktoré 
tím u činí rešpektované 
ľuďmi mimo tím?  

Myslím si, že áno, pre 
nich je dôležité len to aby 
to fungovalo správne. Ak 
sa niekomu nepáči ako 
niečo funguje, tak sa ne-
pamätám na to, aby sme 
sa nevedeli dohodnúť na 
úprave, prípadne si veci 
nevysvetlili inak. 

Áno. Nestretol som sa s 
tým, že by niekto mal 
problém. Ak sa niečo ná-
jde, tak to upravím, aby to 
bolo čo najlepšie pre pou-
žívateľa. 

Ak je niekto nespokojný, 
snažíme sa to upraviť sa 
to upraviť tak, aby sa to 
viac priblížilo ich predsta-
vám. 

Ak to odpovedá ich potre-
bám, tak áno a keď nie 
tak povedia, že to chcú 
inak. Ak je kritika užívate-
ľov konštruktívna a dáva 
zmysel, tak určite na tom 
pracujeme, neriešime ak 
sa im nepáči farbička. 

  8 9 8 8 

Mám pocit, že tím stráca 
zdroje kvôli iným pro-
jektom.  5 8 9 8 

Mám pocit, že ľudia 
mimo projektu majú 
vplyv na dôležité funk-
čné rozhodnutia vrámci 
projektu.  2 8 7 10 

Mám pocit, že rozhod-
nutia tímu sú rešpekto-
vané ľuďmi mimo tímu.  9 9 8 9 

 
 



| 105 

Príloha 3 - Prezentácia pre Kanban pizza workshop v spoločnosti Messenger 
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