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Abstrakt 

Tato semestrální práce si klade za cíl nalézt byznys důvody zlepšování procesů, které je založeno na 

modelu CMMI. Kromě samotných důvodů je ve stručnosti popsán model CMMI a přiloženy jsou 

reálné výsledky implementace CMMI včetně dvou případových studií. Práce je rozdělena do tří částí. 

První část se soustředí na krátké představení modelu CMMI, druhá část je zaměřena na byznys 

důvody zlepšování procesů a důvody využití modelu CMMI. Třetí část práce se orientuje na reálné 

přínosy a efekty včetně případových studií. Výstupem práce je seznam důvodů, proč by měly 

organizace při zlepšování procesů využít model CMMI, a přínosů, které organizacím může CMMI 

přinést.  
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1 Úvod 

Tak jak pokračuje digitalizace společnosti, rizika způsobená špatným kódem se stanou 

neudržitelnými. Nejen že se aplikace stávají čím dál více citlivé na změnu prostředí, stávají se 

rozsáhlejšími a komplexnějšími. Informační systémy jsou lidské výtvory, které stojí na schopnostech 

jejích tvůrců. Dokud se nezlepší poměr chyb v kódu, větší rozsah kódu znamená rostoucí riziko vzniku 

chyby. Současně se zvyšuje komplexita systémů, což způsobuje, že je stále obtížnější systémy 

testovat. Kombinace těchto trendů znamená zvýšené riziko zničujících chyb, tím že je SW nasazován 

do kritických odvětví. Kvalita je záležitostí manažerskou i ekonomickou. Vždy je možné provést více 

revizí kódu nebo spustit více testů, ale oboje konzumuje další čas a peníze. 

Každá firma, která vyvíjí vlastní výrobky, má pracovní postupy a procesy na podporu vývoje. Pro 

zefektivnění těchto procesů a postupů existuje několik metodik. Jednou z nich je Capability Maturity 

Model Integration (CMMI) - Integrační model zralosti. 

1.1 Cíl práce 
Hlavním cílem práce je nalézt byznys důvody zlepšování procesů a identifikovat možné přínosy 

a omezení metodiky CMMI při zlepšování softwarových procesů. Dílčím cílem je krátké představení 

modelu CMMI. Cíl bude dosažen analýzou modelu CMMI, dalších vhodných zdrojů a několika 

případových studií. Následně zjištěné informace budou vyhodnoceny, sumarizovány a 

okomentovány. Na základě těchto informací budou identifikovány podnikové důvody pro zlepšování 

procesů pomocí CMMI a reálné přínosy a efekty, které může organizacím zavedení CMMI přinést. 
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2 Představení modelu CMMI 
Model CMMI vznikl v roce 2000 v Institutu pro softwarové inženýrství (SEI). CMMI umožňuje 

organizacím neustále zlepšovat výkonnost a schopnost dosahování cíle. Jedná se o model procesně 

orientovaný, tedy je založen na principu, že kvalita produktu je dána kvalitou procesů. CMMI lze také 

definovat jako „best practise“ zlepšování procesů využívané organizací pro vyhodnocování a 

zlepšování procesů. 

Oficiální kvalifikace na CMMI probíhá pomocí posouzení shody požadavků při nasazování modelu dle 

konkrétní úrovně. Posuzování provádějí certifikovaní konzultanti metodou Standard CMMI Appraisal 

Method for Process Improvement (SCAMPI). Institut rozlišuje několik typů posouzení. Nejméně 

formální je kvalifikace typu C, následuje typ B a plně oficiální je typ A. První dva zmíněné slouží jako 

zpětná vazba pro organizaci, která CMMI nasazuje. Typ A zahrnuje plný benchmarking 

s jednoznačným určením úrovně, na kterou je organizace certifikována. (Software Engineering 

Institute, 2010) 

V roce 2014 bylo provedeno 1628 posouzení typu A. Více než polovina těchto posouzených 

organizací sídlí v Asii (především v Číně a Indii), čtvrtinu zabírá Severní Amerika (hlavně USA). Podíl 

asijských států se bude podle současného trendu pravděpodobně dále zvyšovat. Z pohledu velikosti 

organizací zaměstnává skoro polovina posouzených méně než 50 zaměstnanců. Podle oborů 

působení dominuje vývoj systémů a SW, IT služby nebo veřejný sektor. (CMMI institute, 2014) 

2.1 Historický vývoj 
Historicky CMMI vychází z jiných modelů a rámců. Komerční, vojenské, ISO i IEEE standardy byly 

integrovány a z nich postupem času vnikl rámec CMMI. Na úplném začátku byla studie, kterou 

financovala americká armáda za účelem vyhodnocení práce dodavatelů softwarových řešení. Z této 

studie v roce 1988 začal vznikat model zlepšování procesů, již pod organizací Software Engineering 

Institut (SEI), kterou založilo americké Ministerstvo obrany. Tato organizace se mimo jiné zabývá 

výzkumem softwarového inženýrství a zlepšováním a měřením procesů. Rok po založení této 

organizace byl publikován první model. Jednalo se o Capability Maturity Model for Software (SW-

CMM). Model se rozšířil od Ministerstva obrany do celé státní správy Spojených států amerických. 

Další modely jako model pro oblast akvizice a model pro oblast služeb byly představeny po roce 

2007. Dnes jsou všechny modely konzistentní (integrované) a volně dostupné na internetových 

stránkách Software Engineering Institut, který je součástí Carnegie Mellon University. Univerzita 

v současné době vlastní a spravuje CMMI. Používání modelu je stále vyžadováno v americké státní 

správě, obzvlášť pak při vývoji softwaru. (Novák, 2013) 

Nejnovější verzí v současné době je verze 1.3, která obsahuje tyto modely. Prvním z nich je CMMI for 

Development, který je určený pro organizace, jež vyvíjejí produkt nebo službu. Cílem modelu je učinit 

jejich produkt nebo službu levnější, kvalitnější a efektivnější. Tento model je pro práci klíčový a bude 

v ní detailněji rozebrán. Druhým CMMI modelem je CMMI for Acquisition, jenž se věnuje oblasti 

nákupu produktů a služeb. Posledním modelem je CMMI for Services, který je určen pro organizace 

vytvářející a poskytující služby zákazníkům. (Software Engineering Institute, 2010) 

Institut mimo oficiální technické reporty s podrobným popisem modelů také vydává podpůrné 

dokumenty, které slouží k výběru správné procesní oblasti při nasazování CMMI nebo pomáhá 

s integrací jednotlivých produktů. 
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2.2 CMMI for Development 

CMMI-DEV je referenční model procesů, které pokrývají celý životní cyklus softwarového produktu 

(tzn. zahrnuje návrh, vývoj i údržbu). Model zahrnuje 22 procesních oblastí (skupiny navzájem 

spojených praktik). Procesní oblasti jsou sdruženy do čtyř skupin (engineering, project management, 

process management, support). (Bruckner, 2012) 

Původně byl CMMI-DEV vyvinut pro oblast softwarových produktů, ale v dnešní verzi software 

ustupuje do pozadí a model se více soustředí obecně na aktivity v oblasti vývoje produktu a služby. 

Díky tomu, že model vznikl integrací jiných modelů a standardů, je dáván do souvislosti s Total 

Quality Management (TQM) a Demingovým cyklem. TQM je systém pro neustálé zlepšování kvality 

produktů a služeb. Demingův cyklus je znám také pod zkratkou PDCA a jedná se o metodu 

postupného zlepšování kvality výrobků, služeb, procesů, aplikací či dat. Probíhá formou opakovaného 

provádění čtyř základních činností - plánování zlepšení (plan), realizace plánu (do), kontroly výsledku 

(check) a úpravy záměru dle praxe (act). V CMMI-DEV modelu dochází k synergickému efektu 

kombinací různých oblastí, nástrojů a integrací různých disciplín jako projektové a procesní řízení a 

softwarové a hardwarové inženýrství. (Novák, 2013) 

Samotný dokument popisující CMMI-DEV je strukturován do tří částí. V první části je představen 

samotný model a dále jeho komponenty, způsoby použití modelu a procesní oblasti. Následně jsou 

podle jednotlivých úrovní popsány souvislosti mezi komponentami. Druhá část se detailně soustředí 

na procesní oblasti, cíle a popisy, jak cílů dosáhnout. Třetí část dokumentu obsahuje přílohy. 

(Software Engineering Institute, 2010) 

2.3 Komponenty a implementace modelu CMMI-DEV 

Základní strukturou modelu je komponentové složení. Komponenty mohou být povinné, 

předpokládané a informativní. Základní komponentou modelu jsou procesní oblasti. Jsou to postupy, 

které zajistí dosažení cíle. Tedy zlepšení konkrétní oblasti. Procesní oblasti mají účel a vážou se k nim 

specifické i generické cíle. Dle typu cíle jsou dále stanoveny specifické nebo generické postupy. Při 

implementaci lze procesy zlepšovat dvěma způsoby (lze i použít oba najednou). Prvním způsobem je 

kontinuální zlepšování procesů. Organizace může inkrementálně zlepšit procesy, které jsou v rámci 

vybrané skupiny procesů. Je to flexibilnější způsob, který umožňuje zlepšovat různé procesy na různé 

úrovni a umožňuje zaměřit se na pro organizaci nejdůležitější procesy. Nevýhodou je, že tento přístup 

je novějšího charakteru a dosud nejsou relevantní údaje o návratnosti investic. Druhou možností je 

zlepšování celé sady souvisejících procesů v rámci celé organizace (stupňovité zlepšování), které 

představuje systematický, strukturovaný přístup pro zlepšení procesů na bázi referenčního modelu 

postupně po jednotlivých úrovních. Dosažení určité úrovně zralosti je východiskem pro další úroveň. 

Tento postup je vhodnější, pokud organizace neví, kde začít a pokud má méně zkušeností se 

zlepšováním procesů. Tento přístup je ověřený i z pohledu návratnosti investic do zlepšování 

procesů. (Buchalcevová, 2009) 

2.4 Úrovně způsobilosti a zralosti modelu CMMI-DEV 

Pro určení shody procesů v organizaci s nejlepšími praktikami pracuje CMMI-DEV s úrovněmi. Tyto 

úrovně se liší v rámci kontinuální a stupňovité implementace zlepšování procesů. Při kontinuálním 

přístupu implementace modelu se používají úrovně způsobilosti, při stupňovitém přístupu 

implementace modelu se jedná o úrovně zralosti. (Bruckner, 2012) 
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Tabulka 1: Úrovně způsobilosti a zralosti (zdroj: Bruckner, 2012) 

 Úrovně způsobilosti Úrovně zralosti 

0 Neúplný - 

1 Vykonávaný Úvodní 

2 Řízený Řízená 

3 Definovaný Definovaná 

4 - Kvantitativně řízená 

5 - Optimalizovaná 

 

Úrovně zralosti jsou postupy jak generické, tak specifické pro předdefinované oblasti procesů. 

Postupy zvyšují celkovou výkonnost organizace. Do předefinovaných oblastí byl vybrán počet 

procesů, který se dá snadno ovládat. Detailní popis jednotlivých úrovní lze dohledat v modelu a není 

součástí této práce. 
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3 Byznys důvody zavedení CMMI 

3.1 Indikátory selhání procesů 
Existují čtyři hlavní indikátory, které mohou organizaci naznačit, že jejich procesy selhávají a je 

potřeba je zlepšit. Prvním z nich je neplnění plánů a harmonogramů – firma například často zpožďuje 

dodávky a její náklady se spirálovitě zvyšují. Druhým indikátorem jsou problémy s kvalitou. Před 

samotnou dodávkou se mnohokrát produkt opravuje a přepracovává a po dodání si zákazníci 

opakovaně stěžují na nekorektní funkčnost. Jako další ukazatel je označena slabá morálka v týmu – 

zaměstnanci jsou frustrováni a nikdo z nadřízených to nemá na starost a nevěnuje tomu důležitost. 

Posledním indikátorem je přehlížení změn a pokroku manažery – ti jsou neustále překvapeni a nemají 

organizaci pevně v rukách (Carnegie Mellon University, 2007). 

3.2 Důvody zlepšování procesů 
Watts S. Humphrey definoval v roce 1989 šest základních principů při zlepšování softwarových 

procesů (Humphrey, 1989). 

Významné změny SW procesů by měly vycházet z top managementu. Přestože management nebude 

vykonávat samotnou práci, musí nastavit priority, dodávat zdroje a poskytovat trvalou podporu. 

Stejně tak by měli být manažeři schopni nastavit vyzývavé cíle, monitorovat postup a vyžadovat 

výkon od svých podřízených, neboť za problémy s procesy nesou zodpovědnost. Manažerský tým by 

měl být při provádění změn přesvědčen, že dlouhodobé změny jsou jak vhodné, tak nezbytné – 

jedině tak lze dosáhnout trvalého pokroku při zlepšování procesu. 

Každý musí být zapojen do zlepšování procesu. Humphrey označuje pracovníky jako nejdůležitější 

součást softwarového procesu. V případě nezralých SW procesů jsou nuceni improvizovat při řešení 

problémů, nejen že je třeba vysokého talentu, dochází k rušivému elementu při práci a plýtvání 

energií. S rostoucí zralostí procesu tyto individuální činnosti zvyšují účinnost, upevňují se a stávají se 

strukturovanějšími. Humphrey pracovní kolektiv přirovnává ke sportovnímu týmu – bez vzájemné 

podpory spoluhráčů nelze očekávat úspěch, každý hráč bude hrát sám za sebe. Je důležité rozpoznat 

jejich touhu vykonávat práci dobře. Z této logiky dochází k potřebě upravovat proces a ne pracovníky, 

protože by se tlak mohl jevit výhružně, lidé by se strachovali o práci a mohli by projevit vzdor ke 

změně. 

Efektivní změna staví na znalostech. Projekt efektivní změny vyžaduje porozumění současnému 

stavu, kterého lze dosáhnout pomocí hodnocení (assessment). Cílem je jasně definovat klíčové 

problémy včetně způsobů jejich odstranění a následně stanovit priority úkolů v projektu zlepšení 

procesu. V organizacích s malou zralostí se prakticky nikdy nedostanou technické problémy na vrchol 

seznamu priorit. Přestože jsou tyto problémy důležité, softwaroví inženýři namísto toho 

spotřebovávají energii a čas řešením manažerských problémů (např. řízení požadavků, koordinace 

změn, plánování a podobně), které musí být vyřešeny co nejdříve. S těmito oblastmi by měli pomáhat 

manažeři, což lze zvyšováním zralosti vyřešit. 

Změna je kontinuální. Manažerský tým si musí uvědomit, že se lidé neustále učí nové dovednosti 

a hledají nové způsoby při řešení problémů. Humphrey se domnívá, že prevence je mnohem 

důležitější, protože pouhé reagování na krizovou situaci obecně situaci zhorší. Dočasné záplaty 

prováděné jako rychlá odstranění neodkladných problémů se časem projeví v nesoudržnostech a 

nestabilitě. Pomocí prevence (tzn. sledováním každého problému a pravidelného zřizování akčních 

týmů) lze významně zlepšit SW proces, přesto je tento postup kvůli velkému objemu problémů 

nemožný v nezralých organizacích. Problémem nezralých organizací je, že více oceňují takové 
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pracovníky, kteří s úsilím hasí vzniklé problémy, na úkor těch, kteří se problémům díky prevenci 

úspěšně vyhýbají. Na vyšších úrovních zralosti lze za pomoci měření tyto nerovnosti napravit. 

Změny SW procesů se bez vědomého úsilí a pravidelného upevňování vymknou kontrole. Když se 

zavádí nová metoda, je nutné ji monitorovat, jinak vlivem stálého nárůstu náhodnosti a 

neuspořádanosti bude docházet k výchylkám v procesu. Člověk při adaptaci na nové procesní metody 

prochází 4 fázemi: instalace (zavedení a školení), praxe (učení se vykonávat činnosti), odbornost 

(dlouhodobé zvyšování efektivity) a nakonec přirozenost (hluboké zakořenění, vykonávání bez 

intelektuálního úsilí). Hluboce zakořeněné chování je vysoce žádané, přesto na něj nelze spoléhat 

kvůli omezené schopnosti lidí dlouhodobě podávat výkon na vysoké úrovni. Z tohoto důvodu je 

nezbytné (především se zvětšujícím se systémem, týmem a komplexitou procesu) neustále sledovat, 

ověřovat a kontrolovat všechny činnosti pracovníků. Chybějící sledovací systém vyústí v problém, že 

manažeři nevědí, co se děje – proces není takový, jaký byl v době, kdy ho posledně sledovali. 

Zlepšování SW procesu vyžaduje investici času, schopností a peněz. Při zlepšování procesu musí být 

vyčleněni pracovníci, kteří budou mít na starost samotné zlepšování. Všechny aktivity v projektu 

zlepšování je nutné pečlivě naplánovat a průběžně sledovat, jinak projekt neskončí úspěšně. 

Zlepšování by mělo být provedeno postupně, v malých krocích. Dále je třeba vyhradit zdroje pro 

školení – bez něj se pracovníci učí metodou pokus omyl, což se ve výsledku často prodraží a zahrnuje 

mnoho chyb, takže není efektivní. Proces je nutné dostatečně popsat, jinak jeho automatizace bude 

produkovat slabě definované výsledky – tzn., že kvalita výstupů se nezvýší. 

Ze zmíněných 6 principů vychází tyto potřeby byznysu, proč je důležité zlepšovat softwarové 

procesy.: 

 Zvýšit výkon kolektivu a zlepšit podporu od managementu 

 Zvýšit vzájemnou podporu pracovníků a eliminovat nutnost improvizace 

 Ušetřit čas a energie řešením netechnických problémů a umožnit sdílet znalosti 

 Zavést systematické preventivní akce 

 Poskytnout manažerům přehled o tom, co se v podniku skutečně děje 

 Zvýšit kvalitu výstupů 

Tím, že se organizace nejprve zaměří na zvýšení kvality produktů a služeb, vyvolá tím podle 

E. W. Deminga následující efekty tvořící hodnotový řetězec (Kasse, 2008): 

zvýšení kvality -> snížení nákladů -> zvýšení produktivity -> možnost snížení cen -> zvýšení podílu na 

trhu -> udržení se v podnikání -> poskytování více pracovních míst -> zvýšení návratnosti investic (ROI) 

3.3 Důvody zlepšovaní procesů založené na CMMI 
Autoři práce se shodují na následujících důvodech, proč by měly organizace zlepšující softwarové 

procesy využít právě model CMMI. Model poskytuje společný rámec a jazyk pro usnadnění 

komunikace. Mnoho let zkušeností a dostatek úspěšných implementací z něj dělá de facto standard 

pro usnadnění řešení nesouladů. K dispozici je velké zázemí komunity včetně podpory od školitelů 

a konzultantů. Model je k dispozici zdarma a organizace mají možnost se certifikovat a zvýšit tak svou 

prestiž. 

Tim Kasse (Kasse, 2008) označil CMMI za model, který více než jakýkoli jiný model svého druhu na 

světě poskytuje poradenství v popisování procesních oblastí, cílů, postupů a příkladů za účelem 

zvýšení kvality (v pojetí E. W. Deminga). Ze strategického hlediska je podle něj důležité, aby se každá 

SW organizace soustředila na tvorbu vize, definování byznys cílů a cílů měření, následkem čeho může 

dosáhnout zvýšení podpory vedoucích projektů a zvýšení kvality. 
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Tvorba vize je podle Kasseho hlavním faktorem zlepšování procesů – nelze spoléhat na top-

management, že bude podporovat v dlouhém horizontu zlepšování procesu, pokud toto zlepšení 

nepodporuje jeho vizi. Jelikož se organizace stále vyvíjí a mění, potřebují její zaměstnanci vědět, jak 

svou prací přispívají k lepší organizaci. Vize by tak měla být nejen přenášena na nižší úrovně, ale měla 

by být i interpretována, aby jí mohli rozumět i zaměstnanci na nejnižší úrovni hierarchie. Na rozdíl od 

poslání, které vysvětluje, proč daná organizace existuje, vize sděluje, jak bude úspěch vypadat (obraz 

úspěchu), což má motivovat zaměstnance ke spolupráci. 

Dalším důležitým předpokladem úspěchu projektu zlepšování procesů je vazba na byznys cíle 

organizace. Aby byla zajištěna podpora managementu, je třeba zajistit, aby organizace definovala své 

cíle a nastavila jim prioritu. Pochopením byznys cílů je následně možné určit kritické procesní oblasti, 

kterým má být v budoucnu věnována zvýšená pozornost. Pokud jsou cíle jasně definovány (SMART) 

a dokumentovány, je možné s nimi sladit projekty zlepšování procesů a dosáhnout tak požadovaných 

obchodních výsledků. 

Možností, podle čeho lze rozhodnout o úspěchu či neúspěchu projektu, je vyhodnotit měřitelné 

zlepšení (resp. zhoršení) směrem k byznys cílům. Z tohoto důvodu je vhodné definovat 

a implementovat cíle měření – a to jak jednotlivých projektů, tak i celé organizace. Sledováním 

ukazatelů lze potom kontrolovat naplňování byznys cílů a provádět případná rozhodnutí a změny. 

Rostoucí tlak na vedoucí projektů je nutí dodávat výsledky s vyšší kvalitou, požadovanou funkčností a 

splňující plán i rozpočet. Musí být schopni ukázat měřitelné hodnoty, které dodali v průběhu projektu 

a které podporují byznys výsledky. Zvýšení zralosti jim v tomto ohledu značně pomůže, neboť by 

mělo přinést: 

 přesnější plány, 

 vyšší produktivitu vývojářů, 

 kvalitnější výrobky, 

 monitorované požadavky, 

 řízené konfigurační položky, 

 revize zaměřené na kritické součásti, 

 lepší řízení dodavatelů, 

 snížení možných rizik. 

Z předešlých odstavců lze odvodit, že pokud organizace zavede model CMMI a bude podle něj 

zvyšovat zralost, zvýší tak nejen kvalitu svých produktů a služeb, ale současně tak budou více 

podpořeni vedoucí projektů, organizace porozumí své vizi a bude ji naplňovat pomocí definovaných 

cílů. Organizace tak zvýší produktivitu, udrží se v oboru podnikání a zvýší návratnost investic. 

3.4 Potřeba optimalizovaného procesu 
Podle (Humphrey, 1989) zvyšuje optimalizovaný proces kvalitu lidí v několika směrech. Pomáhá 

manažerům pochopit, kde je vyžadována jejich pomoc a jak nejlépe poskytnout podporu lidem, kteří 

ji požadují. To usnadňuje přenos znalostí a minimalizuje pravděpodobnost, že dojde ke ztrátě času na 

řešení problémů, které jsou již vyřešeny. Poskytuje to rámec pro profesionály, aby porozuměli svému 

pracovnímu výkonu a viděli, jak ho zdokonalit. Následně se zkvalitní prostředí a zvýší se přínosy 

v produktivitě. Stejně tak se eliminuje enormní množství úsilí, které vzniká opravováním chyb jiných. 

Optimalizovaný proces poskytuje disciplinované prostředí pro profesionální práci. Disciplína je 

důležitá ve velkých softwarových projektech např. pro zajištění, aby pracovníci používali stejné 

konvence. Znamená to, že je třeba synchronizovat jejich práci (rozhodně ne ničit jejich produkty). 

Disciplína tak umožní kreativitu díky tomu, že talentovaní SW profesionálové nebudou zatížení 

krizemi, které jiní způsobili. Disciplinovaný proces podpoří intelekt. V optimalizovaném procesu jsou 
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k dispozici data, která umožní porozumět nákladům a přínosům byznysu. Optimalizovaný proces 

poskytuje základ pro významné pokroky v softwarové kvalitě a zvýšení produktivity. 

4 Reálné přínosy a omezení 
Zatímco předchozí kapitola přinesla slibované efekty od tvůrců modelu CMMI, je třeba se zaměřit na 

konkrétní přínosy a omezení CMMI.  

Jako hlavním omezením je podle autorů práce předpoklad procesního řízení – to znamená, že model 

nevyužijí organizace, které nejsou procesně řízeny. Podobně je určen pro užší okruh organizací daný 

oblastí vývoje produktů a služeb (resp. nákupu produktů a služeb, nebo poskytování služeb). Ačkoliv 

je model k dispozici zdarma, tak certifikace, odborné konzultace a školení již bezplatné nejsou. 

Podobně přechod na vyšší úroveň trvá delší dobu a znamená značnou investici jak času, tak financí. 

Postupem na vyšší úroveň roste finanční náročnost a náročnost na procesy. Je tedy na místě určit si 

hranici, za kterou už organizaci vyšší úroveň procesů nepřinese nové přínosy. A nalézt tuto hranici 

vyžaduje perfektní znalost společnosti a prostředí, ve kterém se organizace nachází. Dále mohou 

nastat komplikace při zavádění - souvisí to s individuálností každého podniku a jeho procesů. 

A v mnohých případech může špatná implementace přinést více škody než užitku. 

Přínosem v případě zlepšování procesů, je myšlen přínos v podobě například vyšší kvality výsledného 

produktu nebo zefektivnění nákladů či procesů. Úspěšné projekty mají přínosy, které vždy nemusí být 

takové, jak byly na začátku naplánovány, ale jsou základním stavebním kamenem jakéhokoliv 

projektu. Bez definovaných požadovaných přínosů by nemělo smysl se do projektu pouštět. 

4.1 Výsledky výkonnosti 
SEI eviduje od roku 2002 organizace zlepšující procesy pomocí CMMI a sleduje jejich výkonnostní 

výsledky. Poslední veřejná zpráva o výkonnosti organizací byla institutem publikována v roce 2006  

(Gibson, 2006). Data o 35 organizacích pocházejí z různých, rozhovorů, reportů a jiných publikací. Ve 

zprávě se rozlišuje 6 kategorií dosahovaných výsledků: náklady, plánování, produktivita, kvalita, 

spokojenost zákazníků, návratnost investic (ROI). Jednotlivé kategorie zahrnují pouze měřitelné 

výkonnostní indikátory (viz dále). Je nutné upozornit, že organizace mohou tyto indikátory měřit 

různým způsobem (ovlivněným konkrétním byznysem), a proto zpráva porovnává výsledky pouze 

v rámci 1 organizace (předpokládá, že měření se v rámci organizace nemění). Ušetření 3 % nákladů ve 

velké organizaci může v absolutních číslech převážit 50% úsporu v malé organizaci. 

Následující tabulka shrnuje výsledky zlepšení procesů jednotlivých organizací podle zmíněných 

kategorií. Ve druhém sloupci je uveden počet organizací, které zlepšení v dané oblasti zaznamenaly 

(1 organizace může dosáhnout zlepšení ve více oblastech), další sloupce uvádějí procenta zlepšení 

v dané kategorii (minimální a maximální hodnota a medián). 

Tabulka 2: Výsledky výkonnosti (zdroj: Gibson, 2006) 

Kategorie Počet organizací Minimum Medián Maximum 

Náklady 29 3 % 34 % 87 % 

Plánování 22 2 % 50 % 95 % 

Produktivita 20 11 % 61 % 329 % 

Kvalita 34 2 % 48 % 132 % 

Spokojenost zákazníků 7 -4 % 14 % 55 % 

Návratnost investic (ROI) 22 1,7 : 1 4,0 : 1 27,7 : 1 
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4.1.1 Náklady 
Výsledky týkající se nákladů zahrnují změny v nákladech na výrobu finálních produktů nebo 

meziproduktů, změny v nákladech procesů vytvářejících produkty a obecně všechny úspory 

přisuzované zlepšení procesu. Např.: 

 Snížení nákladů o 52 % během přechodu z 2. úrovně zralosti na 3. (DB Systems GmbH) 

 Snížení nákladů z oprav a předělávání hotového o 42 % díky přechodu na 3. úroveň. 

(Raytheon Corp) 

 Redukce 63 % nákladů díky přechodu z 5. úrovně SW-CMM na 5. úroveň CMMI. (Siemens 

Information Systems Ltd.) 

 Ušetření 2,1 mil. $ během prvních 6 měsíců po dosažení 3. úrovně. (Sanches Computer 

Associates, Inc.)  

4.1.2 Plánování 
Tato kategorie zahrnuje zlepšení tvorby plánů, zvýšení předpověditelnosti změn a zrychlení činnosti 

plánování. Např.: 

Redukce 70 až 80 % průměrného zpoždění dodání po termínu při dosažení 2. úrovně zralosti. 

(JP Morgan Chase) 

 Zvýšení včasnosti dodávek z 97 % na 99 % po přechodu z 3. úrovně SW-CMM na 5. úroveň 

zralosti CMMI. (IBM Australia Application Management Services) 

 Snížení odchylek v plánech z 25 % na 15 % při přechodu z 3. úrovně SW-CMM na 5. úroveň 

zralosti CMMI. (Reuters) 

 Včasné (s vysokou kvalitou a spokojeností zákazníků) dosahování 25 v řadě naplánovaných 

milníků. (Northrop Grumman IT, Defense Enterprise Solutions) 

4.1.3 Produktivita 
Mezi změny týkající se produktivity patří například zvýšení počtu výstupů za stejné časové období 

nebo zkrácení času vykonávání jednotlivých činností. Např.: 

 Dvojnásobné zvýšení počtu releasů za rok (z 3 na 6) po dosažení 3. úroveň zralosti CMMI. 

(JP Morgan Chase) 

 25% zvýšení produktivity během 3 let při přechodu z 5. úrovně SW-CMM na 5. úroveň zralosti 

CMMI. (Siemens Information Systems Ltd.) 

 Zvýšení produktivity dvojnásobně po získání 5. úroveň zralosti CMMI (SAIC System and 

Network Solutions Group) 

 Realizace 11% zvýšení produktivity odpovídající úspoře 4,4 mil. $ díky zavedení procesu 

Measurement and Analysis (anonymní organizace) 

4.1.4 Kvalita 
Zlepšení kvality produktů je nejčastěji měřené jako snížení počtu defektů a chyb, které vytvářený 

produkt vykazuje a dále redukce problémů vyskytujících se během produkce. Např.: 

 Redukce všech problémů při produkci o 40 % a problémů s nejvyšší závažností o 80 % při 
přechodu z 3. úrovně SW-CMM na 5. úroveň zralosti CMMI. (IBM Australia Application 
Management Services) 

 Snížení výskytu defektů o 66 % po dosažení 5. úroveň zralosti CMMI (Lockheed Martin 
Maritime Systems and Sensors – Undersea Systems) 

 Přes 110% zlepšení účinnosti fáze kontroly po přechodu z 3. úrovně SW-CMM na 5. úroveň 
zralosti CMMI. (Reuters) 
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 Snížení výskytu chyb o 71 % ve třech technických oblastech po získání 5. úrovně zralosti 
CMMI (Siemens Information Systems Ltd.) 

4.1.5 Spokojenost zákazníků 
Změny ve spokojenosti zákazníků jsou nejčastěji měřeny formou dotazníků (průzkum), náhradním 

řešením je sledování kontraktů s proměnlivou přirážkou odměny (cost plus award fee). Např.: 

 Stabilní růst spokojenosti zákazníků díky přechodu z 3. úrovně SW-CMM na 5. úroveň zralosti 

CMMI. (SAIC System and Network Solutions Group) 

 Zvýšení odměn při kontraktech o 55 % po dosažení 5. úroveň zralosti CMMI (Lockheed Martin 

Management and Data Systems) 

 Nárůst spokojenosti zákazníků o 20 % způsobený přechodem z 5. úrovně SW-CMM na 

5. úroveň zralosti CMMI. (Siemens Information Systems Ltd.) 

 Obdržení více než 98 % možných odměn při kontraktech po zisku 5. úroveň zralosti CMMI. 

(Northrop Grumman IT, Defense Enterprise Solutions) 

4.1.6 Návratnost nákladů 
Indikátor návratnosti investic je měřen jako poměr výnosů a nákladů za jednotku času. Autoři zprávy 

upozorňují na fakt, že jsou do výpočtu pravděpodobně zahrnuty i ty výnosy a náklady, které 

nesouvisejí se zlepšením procesů. Např.: 

 Návratnost investic 2,5 : 1 díky automatizaci procesů po dosažení 5. úroveň zralosti CMMI. 

(Reuters) 

 Poměr výnosů a nákladů 2,5 : 1 uskutečněný zvýšením produktivity, snížením počtu defektů 

a zkrácení doby dodávek po obdržení 5. úroveň zralosti CMMI. (Tata Consultancy Services) 

 Trojnásobná návratnost investic dosažená redukcí chybovosti při přechodu z 3. úrovně SW-

CMM na 5. úroveň zralosti CMMI. (Reuters) 

 Dosažení šestinásobné návratnosti investic na 3. úroveň zralosti CMMI. (Raytheon 

Corporation) 

4.2 Případová studie Raytheon 
Nadnárodní firma Raytheon sídlí v USA a řadí se mezi největší dodavatele zbraní a vojenské techniky. 

Mimo to se dále zabývá zpravodajstvím a informačními službami. Firma se rozhodla získat nejvyšší 

možnou certifikaci CMMI. (Bílek, 2014) 

Cílem firmy bylo stát se primárním dodavatelem na poli produktů, které vyrábí a vyvíjí. Aby toho 

dosáhla, musela zkvalitnit procesy související s jejich vývojem. Od zavedení 5. úrovně CMMI si firma 

slibovala především zefektivnění procesů, především pak možnost jejich měření a modelování. Dále 

by pak zavedení mělo firmě přinést i lepší naplňování byznys cílů. 

Stanovení jasného dlouhodobého cíle bylo další výzvou společnosti. Mezi tyto cíle patřilo: 

 Stát se firmou zaměřenou na zákazníky a jejich potřeby 

 Docílit růstu tržeb většího, než je růst tržeb odvětví 

 Vylepšit peněžní tok Cash-Flow 

 Úspěšně spouštět projekty a predikovat je 

 Stát se atraktivní firmou pro zaměstnance, pečovat o ně, a přilákat nové zaměstnance 

 Vylepšit rentabilitu investovaného kapitálu 

Stanovení dlouhodobých cílů je dobrou pomůckou před implementací vyšší úrovně modelu. Firma si 

je díky tomu vědoma toho, co si od zavedení slibuje. Jakmile jsou cíle sepsány, manažeři to mají stále 
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na očích a nemůže vzniknout odchýlení od těchto cílů, ke kterému by mohlo dojít kvůli preferencím 

manažera či snahou o usnadnění práce. Také to v budoucnu to umožní lépe porovnávat vynaložené 

náklady a dosažené přínosy implementace. Kromě výše uvedeného, je také důležité, aby byla celá 

firma zainteresována na plnění těchto cílů, neboť jsou součástí dlouhodobé strategie. 

U firmy Raytheon došlo po zavedení 5. úrovně CMMI k následujícím zlepšením. V tabulce 3 je 

shrnuto, v jakých procesních oblastech se zlepšení projevilo. 

Tabulka 3: Zlepšení firmy Raytheon (zdroj: Bílek, 2014) 

Procesní oblast Zlepšení 

Systémové inženýrství Snížení kolísavosti požadavků o 56 % 
Snížení nákladů o 4 % 

Softwarové inženýrství Zlepšení kódu a produktivity o 65 % 
Odhalování defektů o 11,6 % 

Hardwarové inženýrství Produktivita návrhu analogových zařízení o 33 % 
Produktivita návrhu digitálních zařízení o 56 % 

Všechny 99 % dodávek proběhlo ve stanoveném čase 

 

Z údajů uvedených v tabulce lze vyvodit, že došlo k relativně velkému zlepšení ve většině zde 

uvedených oblastí. V porovnání s dlouhodobými cíli, které si společnost před implementací stanovila, 

se nejvíce zlepšilo dodání produktu zákazníkům ve stanoveném čase. Toto zlepšení je v souladu 

s cílem stát se společností zaměřenou na potřeby zákazníků. Také to pozitivně ovlivní cíl stát se 

primárním dodavatelem v oboru. Na druhé straně nedošlo k výraznému snížení nákladů. Je však 

otázkou, zda je možné náklady více snižovat, protože se firma nachází v odvětví, které je náročné na 

finanční zdroje. Náklady byly korigovány již předchozími úrovněmi modelu. Výzkum a vývoj nových 

produktů si žádá velké množství investic, které jsou pro firmu obzvlášť nákladné, ale bez nich by 

nemohly být na vrcholu dodavatelského řetězce. Tedy jeden ze svých dlouhodobých cílů, kterým bylo 

zlepšení finančních toků, nebyl zcela naplněn. 

4.3 Případová studie GMC Software Technology 
Společnost GMC Software Technology je švýcarská firma s pobočkami po celém světě. V době 

zavádění CMMI měla cca 200 zaměstnanců. Zabývá se vývojem software pro návrh, kompozici a 

produkci personalizovaných dokumentů v oblasti komunikace firem se zákazníky. 

Společnost má vynikající výsledky v oblasti řízení komunikace se zákazníky. Používá platformu GMC 

Inspire ke snižování nákladů a získávání nových zákazníků. Hlavní motivací pro získání certifikátu 

3. úrovně CMMI bylo dokázat zákazníkům kvalitu svých produktů. Cílem implementace bylo zlepšení 

organizování procesů a tvorby dokumentace k těmto procesům. Tím měla být zkrácena doba trvání 

procesů a čas na vyhledávání dokumentů. Na samotné zavádění byla najata společnost Kugler-Maag 

CIE, která pomáhá se zaváděním standardů, metod, technik a postupů – mimo jiných i s CMMI. 

Společnost GMC Software Technology v době implementace třetí úrovně modelu fungovala na úrovni 

druhé. Bylo tedy na místě využít existující best practice při přechodu na novou úroveň. 

Výsledkem zavedení třetí úrovně CMMI nebylo pouze získání certifikátu, ale především kýžená záruka 

kvality pro zákazníky. Procesy se institucionalizovaly a staly se srozumitelnějšími. Vyšší úroveň CMMI 

přinesla vyšší kvalitu prostřednictvím tiskových, elektronických a interaktivních kanálů v komunikaci 

se zákazníky a více usnadnila proces tvorby dokumentů. Komunikace samotná se zrychlila o 70 %, 

čímž se provozní efektivita zvedla o více než 50 %. Dalším přínosem bylo rozšíření obchodních služeb 

a okruh potenciálních zákazníků. (Bílek, 2014) 
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5 Závěr 
Dílčím cílem práce bylo krátké představení modelu CMMI. V kapitole 2 byl model CMMI uveden, 

včetně historického vývoje, podrobněji byl představen model CMMI for Development, jeho 

komponenty a úrovně způsobilosti a zralosti. 

Hlavním cílem práce bylo nalézt byznys důvody zlepšování procesů a identifikovat možné přínosy a 

omezení modelu CMMI při zlepšování softwarových procesů. V kapitole 3 byly nejprve 

demonstrovány indikátory, díky kterým lze poznat, že procesy selhávají. Následně byly uvedeny 

potřeby byznysu, proč je důležité zlepšovat procesy a proč je třeba se zaměřit nejprve na kvalitu. 

Následovalo nalezení důvodů použití CMMI při zlepšování procesů. V kapitole 4 byly identifikovány 

reálné efekty a přínosy modelu CMMI a představeny dvě případové studie. 

Z tohoto pohledu lze vyvodit, že práce úspěšně naplnila formulovaný cíl.  

Jako omezení práce je možné uvést, že se práce kvůli malému rozsahu zaměřila pouze na jeden ze tří 

modelů (CMMI for Development). Dalším problémem byly omezené zdroje týkající se reálných 

výsledků, neboť poslední oficiální výsledky výkonnosti byly publikovány v roce 2006. Navíc tento 

zdroj přináší výsledky pouze 35 organizací a jejich výsledky nejsou vzájemně porovnatelné. Podobný 

problém se týká chybějících podrobnějších informací o implementaci v případě případových studií.  
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