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ABSTRAKT:
Agilní metodiky mají za sebou již sedm let své existence, vyzrávají a začínají být skutečně
vnímány jako alternativní a úspěšný způsob vývoje softwaru. Výsledky celosvětových
průzkumů ukazují, že agilní přístupy v praxi fungují a jsou akceptovány. Situace v ČR je
poněkud jiná. Většina firem v Česku veřejné metodiky nepoužívá a rozsah znalostí o agilních
metodikách je v praxi nízký. Aby bylo možné agilní metodiky použít, musí být splněny
některé základní předpoklady (zákazník součástí týmu, tým maximálně 8 vývojářů v jedné
místnosti apod.). V posledních letech probíhají výzkumy, které obohacují agilní metodiky o
nové praktiky, umožňující použít agilní přístupy i pro projekty, které nesplňují základní
předpoklady použití agilních metod. Dalším trendem je podpora agilního vývoje nástroji, jde
zejména o nástroje zaměřené na podporu nového způsobu řízení projektu, kontinuální
integraci a sestavování produktu a automatizované testy.
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1 ÚVOD
Současná ekonomika je stále více orientovaná na znalosti, je charakterizována kratším
životním cyklem produktů, důrazem na inovace a rychlým technologickým pokrokem. Svět
kolem nás se mění a je třeba na změny nejen reagovat, ale dokonce změny vyvolávat, a tak
získat náskok před konkurencí. Z pohledu IS/ICT to znamená, že jak při vývoji IS, tak při
jeho provozu je třeba do systému promítat změny. Tradiční rigorózní metodiky vývoje
softwaru přestávají v takových podmínkách vyhovovat a začínají se stále více prosazovat
agilní metodiky. Jedná se o různé metodiky, které vznikaly od druhé poloviny 90. let a které
jsou založeny na myšlence, že jedinou cestou, jak prověřit správnost navrženého systému, je
vyvinout jej co nejrychleji, předložit zákazníkovi a na základě zpětné vazby jej upravit [3].
Každá z agilních metodik je svým způsobem specifická, ale všechny jsou postaveny na
stejných principech a hodnotách, které byly v roce 2001 definovány v Manifestu agilního
vývoje softwaru [7]:
„Odhalili jsme lepší způsob vývoje softwaru, sami jej používáme a chceme pomoci i
ostatním, aby jej používali. Z toho pohledu dáváme přednost:
• individualitám a komunikaci před procesy a nástroji,
• provozuschopnému softwaru před obsažnou dokumentací,
• spolupráci se zákazníkem před sjednáváním kontraktu,
• reakci na změnu před plněním plánu.
Mezi agilní metodiky byly od počátku řazeny následující metodiky a přístupy:
• Dynamic Systems Development Method (DSDM),
• Adaptive Software Development ( ASD),
• Feature–Driven Development (FDD),
• Extrémní programování (Extreme Programming, XP),
• Lean Development,
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•
•
•

Scrum ,
Crystal metodiky,
Agilní modelování (Agile Modeling).

Rigorózní a agilní metodiky představují dvě skupiny metodik, které vycházejí z odlišných
předpokladů a odlišného pohledu na vývoj softwaru. Výsledkem je jiný obsah a zaměření
každé kategorie metodik a jiný okruh projektů, na které je vhodné tyto metodiky aplikovat,
jak ukazuje přehledně obrázek 1.

Obrázek 1 Srovnání rigorózních a agilních metodik

2 SOUČASNÝ STAV POUŽÍVÁNÍ AGILNÍCH METODIK
Agilní metodiky mají za sebou již sedm let své existence, vyzrávají a začínají být skutečně
vnímány jako alternativní a úspěšný způsob vývoje softwaru. Podle [11] bude agilní vývoj
jedním ze tří hlavních trendů ve vývoji softwaru pro rok 2008, vedle outsourcingu vývoje
softwaru a rostoucím významu řízení projektu. O rozvoj a propagaci agilních přístupů se stará
Aliance pro agilní vývoj softwaru (Agile Alliance) a celosvětově je pořádána řada konferencí,
z nichž nejvýznamnější je konference Agile. V poslední době bylo provedeno několik
průzkumů zaměřených na používání agilních metodik ve světě. Výsledky průzkumu
provedeného v roce 2006 organizací Agile Alliance ve spolupráci s VersionOne prokázaly, že
agilní metodiky se ve světě stále více prosazují. Také Scott Ambler realizoval v březnu 2006
průzkum míry používání agilních metodik a jeho výsledky prezentoval v článku [1]. Stejný
průzkum potom opakoval v roce 2007. Průzkum byl realizován ve spolupráci s Dr. Dobb's
Journal and Software Development a dosáhl velkého počtu odpovědí (4232). Ambler shrnul
výsledky průzkumu do tvrzení „Agilní přístupy v praxi fungují a jsou akceptovány“. Ve větší
míře jsou akceptovány agilní techniky (65%) než agilní metodiky (41%). Nejpopulárnější
agilní metodiky jsou XP a Scrum, ale také další metodiky jako Agilní MSF, Agile Unified
Process a FDD dosáhly dobrých výsledků. Výsledky těchto průzkumů jsou poměrně
optimistické, ale je třeba si uvědomit, že odkazy na tyto průzkumy jsou zejména z agilních
zdrojů, a proto se těchto průzkumů účastní ti, kteří agilní přístupy používají a nebo je alespoň
znají.
Situace v ČR je poněkud jiná. Na konferencích se sice setkáváme s příspěvky o agilních
metodikách a odborná česká literatura se snaží této oblasti věnovat [4], [9], ale přesto se v
české praxi zatím agilní metodiky nedočkaly většího rozšíření. Svědčí o tom výsledky
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průzkumu, který byl realizován v první polovině roku 2006 a jehož výsledky byly zveřejněny
v [6]. Cílem průzkumu bylo zjistit stupeň rozšíření agilních přístupů a praktické zkušenosti s
nasazením těchto přístupů v českých firmách. Průzkumu se účastnilo 21 respondentů kteří
představovali malé vývojářské firmy, středně velké až větší firmy zaměstnávající 16 až 70
pracovníků ve vývoji a velké firmy s více než 70 pracovníky. Cílem průzkumu bylo zjistit,
jaké metodiky (především agilní) jsou v praxi používány. Potvrdil se předpoklad, že většina
firem v Česku veřejné metodiky nepoužívá (14 % ) a nahrazuje je buď metodikou
individuální (v podobě firemních standardů) nebo tuto oblast vůbec neřeší a projekty jsou
řízeny ad-hoc. Průzkum potvrdil také předpoklad, že rozsah znalostí o metodikách, zejména
agilních je v praxi nízký. 43 % respondentů uvedlo základní vědomosti o agilních
metodikách, 19 % své znalosti považuje za pokročilé a 19 % naopak přiznalo, že pojem agilní
metodiky slyší zcela poprvé.
3 OMEZENÍ AGILNÍCH METODIK V TRADIČNÍM POJETÍ
Aby bylo možné agilní metodiky v praxi použít, musí být splněny některé základní
předpoklady. Nejdůležitějším předpokladem je požadavek, aby zákazník byl součástí týmu a
byl k dispozici podle potřeby. Dalším klíčovým předpokladem je velikost týmu. Je známo, že
ideální agilní tým má maximálně 8 vývojářů, kteří pracují v jedné místnosti a mohou tak plně
využívat výhod osobní komunikace. Třetím klíčovým požadavkem je kvalita vývojářů – jejich
znalosti, zkušenosti i morální hodnoty. Další předpoklady, které by měly být splněny pro
použití agilních přístupů, jsou podle [12]:
• dokumentace a modely nehrají při vývoji klíčovou roli,
• požadavky a prostředí se v průběhu vývoje mění,
• přizpůsobování procesu vývoje vede k vyšší kvalitě produktu,
• vývojáři mají zkušenosti potřebné k přizpůsobování procesů,
• viditelnost do procesu bude jen při ukončení přírůstku,
• hodnocení produktu je neformální,
• cílem není znovupoužitelnost řešení,
• software může být vyvíjen inkrementálně.
Na základě požadavků, které musí být splněny pro použití agilních metodik, můžeme vyvodit
omezení agilního vývoje [11]:
• omezená podpora pro distribuované prostředí vývoje,
• omezená podpora subdodavatelů,
• omezená podpora pro vytváření znovupoužitelných artefaktů,
• omezená podpora pro vývoj ve velkém týmu,
• omezená podpora pro vývoj kritických aplikací,
• omezená podpora pro vývoj velkého komplexního softwaru.
4 INOVACE AGILNÍCH METODIK
Agilní metodiky vznikly jako reakce na tradiční způsob vývoje softwaru a zejména
v počátcích jejich protagonisté vystupovali vůči tradičním přístupům velmi antagonisticky.
Postupem času se ale ukázalo, že je možné oba přístupy určitým způsobem kombinovat.
Rigorózní metodiky je možné odlehčit a aplikovat v jejich rámci některý z agilních přístupů.
Příkladem je třeba samotná metodika Rational Unified Process, která byla původně
považována za zástupce rigorózních metodik, ale od roku 2003 byla postupně rozšiřována o
agilní myšlenky a dnes představuje metodický rámec pokrývající celé portfolio metodik – od
rigorózních až po agilní. Na druhé straně, pokud potřebujeme použít agilní metodiky na větší
projekty, projekty vyvíjené distribuovanými týmy či projekty větší důležitosti, je třeba je více
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formalizovat. V tomto směru probíhají právě v posledních letech výzkumy a na konferencích
a v časopisech se objevuje řada článků, které obohacují agilní metodiky o nové praktiky,
umožňující použít agilní přístupy i pro projekty, které nesplňují základní předpoklady použití
agilních metod.
Pilířem agilních metodik je osobní komunikace. Ta je ovšem možná, pokud je vývojový tým
malý a centralizovaný. Pokud chceme použít agilní přístup k vývoji i pro distribuované týmy,
musíme se vypořádat s následujícími překážkami: jazyková bariéra, nedostatek vhodných
nástrojů pro komunikaci, nedostatek času pro komunikaci, rozdíly ve firemní i národní
kultuře, rozdíly v byznys terminologii apod. Zkušenosti z distribuovaných projektů, které byly
řízeny agilními metodikami jsou pozitivní [8]. Je třeba ale věnovat velkou pozornost výběru
členů týmu. Musí to být lidé, kteří jsou připravováni pro práci v multikulturním prostředí. Je
vhodné dodat roli „velvyslance“, který má za úkol usnadňovat komunikaci s jinou lokací. Je
třeba věnovat velkou pozornost nastavení komunikačních kanálů. Pokud se členové týmu
nacházejí v různých časových pásmech, musí se stanovit čas pro komunikaci, který je
přijatelný pro všechny. Členové týmu musí být velmi flexibilní pokud jde o pracovní dobu. Je
třeba plánovat osobní setkání. Na začátku projektu je vhodné uspořádat zahajovací setkání v
délce alespoň jednoho týdne. Potom je vhodné se osobně setkávat v pravidelných intervalech,
nejlépe střídavě na různých místech. Také na závěr projektu je vhodné uspořádat osobní
setkání celého týmu, vývojářů, testerů i ostatních zainteresovaných. Řízení distribuovaného
týmu je velmi náročné na organizaci. Je třeba mít jasnou organizační strukturu, která určuje
vztahy v rámci lokálních pracovišť a vůči centru. Dále je třeba stanovit jasnou komunikační
strategii, vybrat vhodné nástroje a zavést shodné prostředí pro vývoj ve všech lokacích.
Agilní metodiky předpokládají každodenní účast zákazníka na práci týmu a převzetí
odpovědnosti za požadavky. To ale v řadě projektů není možné splnit. Pokud chceme i přesto
využít přínosů agilního vývoje, je třeba realizovat agilní vývoj v rámci standardního rámce
řízení projektů. Ve vztahu k zákazníkovi a dalším zainteresovaným je projekt řízen tradičně –
jsou sebrány požadavky a je dohodnut kontrakt. V tomto rámci je pak ale projekt vyvíjen
agilně – v iteracích. Požadavky se dále rozpracovávají na např. user stories, které jsou pak
vyvíjeny a dodávány zákazníkovi.
5 NÁSTROJE PRO AGILNÍ VÝVOJ
Agilní vývoj nevyžaduje nutně používání nástrojů. Můžete vyvíjet agilně a nepoužívat jiný
nástroj než řádkový editor, knihovnu jednotkových testů a pár indexních karet pro záznam
požadavků. Ale v posledních letech se objevilo několik nástrojů, které mnohem lépe
podporují agilní vývoj. Mezi nimi jsou zejména nástroje zaměřené na podporu nového
způsobu řízení projektu, kontinuální integraci a sestavování produktu a automatizované testy.
Hlavními producenty těchto nástrojů jsou Rally Software Development, VersionOne (produkt
V1) and ThoughtWorks (produkt Mingle). Také IBM se svou rodinou nástrojů Rational
nezůstává pozadu. Od roku 2006, kdy Scott Ambler, významný propagátor agilních přístupů,
nastoupil do IBM, je vidět v rámci IBM významný důraz na agilní metody, který se projevil
mimo jiné vznikem nové vývojové platformy Jazz, která je právě nyní v beta verzi. Také
firma Microsoft podporuje agilní metody vývoje. Dodává metodiku Microsoft Solutions
Framework (MSF), která je ovlivněna zejména myšlenkami Extrémního programování a
zároveň zahrnuje praktiky používané při vývoji softwaru v samotné firmě Microsoft. MSF se
dodává.ve dvou verzích:
• MSF for CMMI Process Improvement, která je více formální,
• MSF for Agile Software Development
Velkou výhodou metodiky MSF je, že je přímo integrována do nástroje – Visual Studio Team
System, a tak je „vynuceno“ její dodržování. Pokud některá firma preferuje přímo metodiku
Scrum, může využít software Conchango (šablona pro metodiku Scrum), který lze volně
stáhnout jako doplněk pro MS Visual Studio Team System.
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6 ZÁVĚR
Jedním z hlavních trendů ve vývoji softwaru pro rok 2008 má být agilní vývoj. Myšlenky
agilního vývoje od svého vzniku na začátku tisíciletí prošly evolucí. V současné době jsme
svědky stále častějšího používání agilních přístupů, ale také ústupu od původního
fundamentalistického pojetí agilního vývoje ve prospěch kompromisů s tradičním pojetím.
Aby byl agilní přístup použitelný pro větší spektrum projektů, je třeba původní praktiky
doplňovat o nové, použitelné pro větší projekty, distribuované projekty, projekty životně
důležitých systémů a podobně. Tyto nové praktiky jsou často podpořeny také softwarovými
nástroji.
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