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1 Úvod 
Dokument pojednává o produktu firmy Atlassian JIRA a jeho rozšíření JIRA Agile. 

Jedná se o týmový nástroj pro pomoc při plánování, sledování a tvorby výsledného poža-

dovaného produktu a podpory jeho zákazníků. Pomocí JIRY můžeme organizovat vzniklé 

události, přiřazovat práci při sledování týmové aktivity.  JIRA nabízí k přístupu různá zaří-

zení počínaje smartphonem, přes tablety až po klasické stolní počítače.  

Za produktem JIRA stojí australská společnost Atlassian, která byla založena v roce 

2002 dvěma studenty vysoké školy v New South Wales, Mikem Cannon-Brookesem a 

Scottem Farquharem. Společnost se od počátku místo zvyšování profitu ubírala cestou za-

jištění spokojenosti zaměstnanců, jakož i zákazníků. Z toho vyplývají i hlavní vnitřní pra-

vidla společnosti jako: otevřenost, sdílení prodejních čísel a čerpání z feedbacků od 

zaměstnanců a uživatelů. Zajímavostí firmy je i zastoupení prodejců v rámci všech 600 

zaměstnanců, u Atlassianu nenajde ani jednoho prodejce, firma si od počátku svého půso-

bení uvědomila sílu internetu jako marketingového nástroje a zákazníky tak získává pouze 

touto cestou. Zároveň tento prodejní model podle čísel ukazuje jeho velkou úspěšnost, 

k současné době zvýšila počet svých zákazníků na číslo 30 000 při několika miliónu uživa-

telů. K dosažení těchto číslo bylo zapotřebí růstu společnosti a nyní její největší pobočky 

najdeme ve městech jako Sydney, San Francisco, Amsterdam, Kuala Lumpur v Malajsii, 

Gdaňsko v Polsku, Porto Alegre Brazílie. Jako poslední ukazatel úspěšnosti celé firmy si 

můžeme uvést porovnání příjmů fiskálního roku 2012 a 2013 kdy se k roku 2013 zvýšily o 

40 miliónu USD na hodnotu 150 miliónu USD.  

Produkt JIRA vznikl jako první v roce 2002, dále o rok později vzniká nástroj Con-

fluence, který má podle tvůrce nahradit email a účast na mítincích a slouží pro spolupráci 

týmu, sdílení souborů a vzájemnou komunikaci. Nástroj prošel od svého počátku drama-

tickými změnami a na konferenci v listopadu 2013 byly představeny přelomové novinky 

v podobně získávání a koncertování firemních znalostí. Jakékoliv otázky které uživatelé 

v Confluenci pokládají, se ukládají i spolu s odpověďmi od ostatních uživatelů, zároveň 

uživatelé mohou ohodnotit jednotlivé odpovědi. Na základě toho se vyhodnocují uživatelé, 

a dále se člení do jednotlivých skupin, ze kterých jsou následně vybráni experti. 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: 

Vybrání uživatelů (Zdroj: Video) 



 

 

 

 

 

Firma si tak uchovává znalosti i po odchodu zaměstnanců, díky tomu se např. stejné 

otázky nemusejí pokládat dvakrát, ale Confluence sám nabídne podobné otázky, které již 

dříve byly kladeny. Profilováním lidských zdrojů pak získává firma přehled o zaměření 

jednotlivých zaměstnanců, což můžeš sloužit k jejich pozdějšímu lepšímu směrování.  

 Mezi další produkty, jež firma přidala do svého portfolia, patří nástroje pomáhající 

při vývoji softwaru, tedy ulehčení psaní programových kódů a zvyšování jejich kvality. 

Mezi tyto nástroje patří např. Bitbucket, Stash, Bamboo, FishEye.  

 Jedním z nejmladších nástrojů firmy je produkt pro týmovou komunikaci, na bázi 

uživatelsky velmi úspěšného skypu, Hiphach. Na žádost uživatelů bylo tento rok vytvořeno 

7 nových aplikacím k přístupu k němu, díky tomu v současné době není podstatné z jakého 

zařízení uživatelé k HipChatu přistupují. 

 Poslední novinkou, která by byla chybou nezmínit je uvedení očekávaného nástroje 

JIRA Service Desk, jenž má podle Atlassianu pomoci se dostat zaměstnancům IT oddělení 

o něco dříve domů, tedy usnadněním jejich práce, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí 

jako první a odcházejí jako poslední. K usnadnění má sloužit excelentní SLA, jež vymezují 

vztah mezi byznysem a IT oddělení. Pro jasnou názornost důležitosti úkolu je vždy přiřa-

zen čas. V případě kdy překročení vymezené doby dochází k zápornému přičítání času, jak 

jde vidět na obrázku. Do situací, kdy IT oddělení nechápe definování problému od zákaz-

níka, se dostáváme poměrně často, právě tomu má předejít dvojí reportování problému, 

zákazník zadává problém do okna na obrázku, které používá jiné výrazy než následný pře-

vedený report zaslaný do IT. Podobně jako u Confluence se i v tomto produktu pracuje se 

získanou znalostní bází naplněnou již řešenými problémy a jejich řešeními. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: 

JIRA Service Desk (Zdroj: Video) 



 

 

2 Pořízení a licencování JIRA / JIRA Agile  
Ještě před samotnými možnostmi pořízení bych měl vysvětlit, jak to že se zatím 

v žádném nadpisu neobjevil produkt GreenHopper, jenž je tématem celé seminární práce. 

Důvodem není nic jiného, než pouhé přejmenování, jelikož původní název GreenHopper 

vyvolával pocit zcela rozdílného produktu od JIRY, avšak jedná se pouze o doplněk o 

agilní nástroje. Proto byl název GreenHopper zaměněn za zcela výstižné pojmenování 

JIRA Agile. Další změny pojmenování vycházející ze stejného principu a jsou znázorněny 

na obrázku. 

 

Obrázek 3: 

Nové pojmenování (Zdroj: Atlassian) 

2.1 Způsoby pořízení 

Pro pořízení JIRY máme dvě možnosti. První je v současnosti stále populárnější 

cloud, tedy JIRA jako Software as a Service, kdy neprobíhá na straně uživatele žádná in-

stalace. Produkt se tak může začít používat okamžitě. Druhou možností je klasická instala-

ce do klienta. Jednotlivé rozdíly mezi oběma možnostmi jsou zobrazené v tabulce. 

 

JIRA v cloudu JIRA instalace na klienta 

Přístup odkudkoliv, uloženo v cloudu, díky 

tomu možnost rozptýlené spolupráce 

Uloženo na vlastním hardwaru 

Okamžité nastavení a možnost používání 50% sleva pro vzdělávací instituce 

Měsíční placení Možnost zásahu do zdrojového kódu, vyso-

ké přizpůsobení 

24x7 podpora Bezplatné updaty, údržba a podpora prv-

ních 12 měsíců. 

Skokové zvyšování snižování počtu licencí Časově neomezená licence 

Přiložení doplňků Kompletní kontrola nad aplikací 



 

 

2.2 Druhy a ceny licencí  

 JIRA v cloudu  

Jak bývá zvykem u cloudových služeb i zde platíme paušální cenu každý měsíc, 

cena se odvíjí od počtu uživatelů. V našem konkrétním případě nepostačí základní 

licence na produkt JIRA ale musíme vybírat rozšíření JIRA + JIRA Agile. Obrázek 

nám zobrazuje ceny pro nejnižší počet uživatelů, 10. Tato cena nemusí být koneč-

ná, pokud si firma přeje další doplňkové aplikace.  

 

Obrázek 4: 

Licence (Zdroj: Atlassian) 

Z tabulky si můžeme všimnou že jednotlivé ceny licencí nejsou lineárně 

navyšovány, ale řidí se podle vnitřní politiky firmy. 

 

Produkt JIRA + JIRA Agile 

Počet uživatelů 10 15 25 50 100 500 2000 

Cena za uživatele 

v dolarech/měsíc 

2 5 6 6 4,5 1,5 0,75 

   

Jako příklad dále uvádím přehled produktů, které by většinou firma v první řadě 

nakupovala, jak jde vidět cena se zdá být přesto únosná, ale musíme si uvědomit, že se 

jedná a měsíční částku a koncová cena za rok pro malou firmu do 10 zaměstnanců by 

se tak pohybovala ve výši 31 200 Kč. 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: 

Licence2 (Zdroj: Atlassian) 



 

 

 JIRA uložení do klienta  

I když se jedná o naprosto stejný produkt, ceny licencí jsou zde mnoho násobně větší, 

firma tak sice vychází vstříc i těm uživatelům, kteří si raději připlatí za časově neomezenou 

licenci, ale z cen jde jasně vyčíst, že firemní filozofie je orientování na cloudové služby. 

Jistou výhodou uložení je možnost používání produktu i v případě kdyby firma neměla 

finance na měsíční placení licencí, jelikož zde se platí pouze jednou při prvním pořízení, 

avšak za nové updaty, nebo podporu ze strany poskytovatele je nutné znovu a znovu platit. 

Takže ve výsledku zaplatíme jednou, ale pokud chceme držet krok s vývojem, stejně bude 

třeba v budoucnu vynakládat další výdaje. V přiložené tabulce jsou přepočítány ceny li-

cence na uživatele. Pouze cena u deseti licencí se nezměnila, je to z důvodu toho, že se 

jedná o charitativní program firmy, a takto získané peníze se dávají na Room to Read cha-

rity. 

 

Produkt JIRA + JIRA Agile 

Počet uživatelů 10 25 50 100 500 500 2000 10tis 10tis+ 

Cena za uživatele 

v dolarech/měsíc 

2 75 66 60 24 32 10 2,4 2,8< 

Podnikové licence – 24/7 podpo-

ra, Atlassian University, kurzy 

2.3 Atlassian University  

Poměrně nejrychlejším způsobem jak si osvojit produkty Atlassian je zaplacení pří-

stupu do nástroje Atlassian University, což je tréninkový nástroj který naučí firmu jak pou-

žívat produkty firmy Atlassian, např. právě JIRU, JIRU Agile. Uživatelům je k dispozici 

více než 150 lekcí, stylem práce krok za krokem. Dále jsou poskytnuta výuková videa, je k 

dispozici zobrazení pokroku uživatelů a jejich vzájemného porovnávání. Licence je po 

zaplacení platná na rok a je nutné zakoupit zvlášť pro JIRA a JIRA  Agile.  

 

Produkt Atlassian University - JIRA + JIRA Agile 

Počet uživatelů 10 25 50 100 500 500+ 

Cena za uživatele 

v dolarech/ROK 

12 9,6 9 9 3,6 7,2< 

 

Universita nenabízí pouze lekce na aktuální produkty, nýbrž se můžete vracet i k 

předchozím verzím jak je vidět na obrázku. Zkušební verze nám ale nabízí pouze zlomek 

lekcí.  



 

 

 

Obrázek 6: 

Universita (Zdroj: Atlassian) 

Na obrázku je příklad lekce z produktu JIRA Agile, se získáním základních znalostí 

o plánování sprintu ve SCRUMU. 

 

Obrázek 7: 

Lekce (Zdroj: Atlassian) 

 



 

 

3 JIRA, JIRA Agile 
Nadcházející kapitola bude popisovat možnosti administrátorského nastavení, jako je 

přizpůsobení hlavního dashboardu, vkládání uživatelských práv, vytváření skupin, úpravy 

pracovního toku řešení problému. Kromě nastavení budou ukázány i konkrétní uživatelské 

využití obou produktů.  

3.1 JIRA  

Po získání zkušební verze je pouze jedna podmínka a to platební karta, ze které se 

při registraci vkládají její identifikační znaky a tedy pokud překročíme dobu 30 dní, která 

byla určena pro bezplatné používání, dojde k automatickému strhávání poplatků. Dále při 

zakládání máme možnost ovlivnit název webové adresy, přes kterou budeme přistupovat 

k aplikaci, v mém případě jsem si zvolil adresu https://bednar.atlassian.net. Po první při-

hlášení jsme přesměrování na hlavní dashboard, viz. obrázek 7, který není nijak přeplácaný 

a působí lehkým dojem. Nyní si jej popíšeme od shora dolů. V horní listě máme na levé 

straně menu: Dashboard, Project, Agile. Pod záložkou Dashboard můžeme měnit šablo-

ny dashbordu pokud jsme nějaké vytvořili. Project nám nabízí založení nového projektu, 

nebo jeho externí import a v budoucnu po založení projektů i přepínání mezi stávajícími. 

Poslední záložkou Agile se přepneme do doplňku JIRY a to JIRY Agile, to nás čeká však 

až v druhé části kapitoly. Na druhé straně horní lišty máme možnost vyhledávacího pole a, 

ikona otazníku v kroužku symbolizuje nápovědu od výrobce, kde po rozbalení menu 

máme k dispozici se dozvědět novinky z JIRY, online Help, klávesové zkratky a další od-

kazy. Předposlední značkou ozubeného kola se dostaneme do administrátorského nastave-

ní JIRY, čemuž se bude věnovat za chvíli. Kliknutím na Siluetu, dostaneme menu 

s možností přepínání Dashoboard/Agile/Issue Navigator, možnost odhlášení, a správy 

vlastního profilu, kde si můžeme změnit ikonu Avatara, která se zamění za siluetu, dále 

pak změna hesla, nebo emailu. Nyní bych se vrátil ještě zpátky k možnosti vyhledávání. Po 

zadání libovolného výrazu budeme přesměrování do nového okna vyhledávání, zde pak 

zvolíme možnost Advanced. Nyní máme k dispozici velkou přednost JIRY vůči ostatním  

 

 

 

 

 

                                             Obrázek 7: 

                                              Úvodní obrazovka (Zdroj: autor) 

https://bednar.atlassian.net/


 

 

 

 

podobným produktům, vyhledávání pomocí JQL, nezaměňovat s  

Obrázek 8: 

Nastavení 1 (Zdroj: autor) 

java Query Language, JQL je podobné SQL, užíváním JQL dostáváme rychlejší a 

relevantnější přístup k tomu co vyhledávám. Zároveň pro plné využití potenciálu JIRY by 

ho měli zvládnout používat uživatelé od úrovně byznys až po vývojáře a projektové mana-

žery. Jako ukázku si můžete všimnout výsledku vyhledání na obrázku č. 8, dotaz jsem za-

dal: Výrobek = čokoláda AND Kusů = 5. Pro lehčí znázornění jsem si zvolil 

neinformatický příklad, představme si, že si chceme koupit např. pět kusů čokolád a neví-

me, kde v obchodě se nacházejí, jenže my nejsme v obchodě a tudíž se nemůžeme zeptat 

prodavačky, a navede nás právě zmíněný dotaz výše. Pro vytvoření této události s názvem 

Zadání jsem musel upravit zadávací formulář podle obrázku 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: 

Nastavení21 (Zdroj: autor) 



 

 

Celou zbylou část pod horním logem dashbordu nám zabírají informační okna, která mů-

žeme různě konfigurovat, přidávat ubírat, měnit počet sloupců, měnit jejich typy takové 

vytvářet nové typy podle požadovaného vyhledávajícího filtru 

3.2 Administrace JIRY  

Do administrace se dostaneme z hlavní lišty, na výběr máme z 6 možností: Li-

cence, Auditing, System, Issues, User Management, Add-ons, Project. Každou ze zálo-

žek rozděluju postranní seznam do dalších částí jak je vidět na obrázku č. 10, tyto záložky 

nám umožňují konfiguraci skoro všeho, na co si vzpomeneme. Záložku Add-ons 

nebudeme detailněji rozebírat, jedná se o možnost doplnění JIRY o další aplikace. Dále se 

nebudeme věnovat ani záložce Projects, jelikož obsahuje pouze detailní seznam projektů 

bez detajlníhu přizpůsobení a stejně jako Auditing. Dále budou popstány některé 

z možných úprav, kvůli rozsahu práce není možnost je obsáhnout všechny. 

Obrázek 10: 

Nastavení 3 (Zdroj: autor) 

 

3.2.1 System 

Zde můžeme dělat úpravy jako změna jména hlavního adresáře Vybrání módu 

Private nebo Public, zde se předpokládá, že např. opensource bude využívat public a ko-

merční firmy private. Možný počet pokusů na zadání přihlášení než se zobrazí CAPSA 

kód. Introduction, zde se zadává text, který bude umístěn na dashboardu. 

 Voting se využívá, pokud chceme slyšet vyjádření od samotných uživatelů na kte-

rých tiketech/úkolech se má pracovat dále, je to systém hodnocení. V této TOP úrovni na-

stavení se doporučuje ponechat na ON, avšak v samotných projektech nastavit na OFF. 



 

 

Watching se používá, pokud chtějí být uživatelé zahrnuti do pracovního toku, např. Tiket2 

byl updatován a uživatel se rozhodl sledovat tento Tiket, takže dostane upozornění. Povo-

lení vytvoření problému/události která nebude nikomu přiřazena, pokud se nastaví na 

turned off vždy dojde k přiřazení vedoucímu projektu. Accept remote API calls, zde se z 

bezpečnostních důvodů doporučuje nastavení OFF, v případě že by bylo došlo k propojení 

JIRA s Confluence nastavení bychom změnili na ON. Nastavení viditelnosti emailů. JQL 

Auto-complete našeptává při vytváření JQL, je to podobné jako když Google zkouší há-

dat, jak dále vaše věta bude pokračovat, je tedy možnost zakázání nebo povolení.  

Obrázek 11: 

Nastavení 4 (Zdroj: autor) 

Issue Linking – na propojení jednotlivých problémů. Jsou předefinovány 4 typy 

propojení, Blocks, Cloners, Duplicate, Rales ke kterým můžeme doplnit libovolné vlastní. 

Např. jedna událost je závislá na druhé, tak si vytvoříme nový typ např. závisí a vytvoříme 

link viz. obrázek č. 11.  

System Sashboard- Můžeme zde upravovat rozvržení úvodního Dashboardu a i 

přidávat nové aplikace pomocí odrážky Add Gadget, pro příklad jsem přidal schopného 

pomocníka Filter Results, jak je vidět na obrázku. Aby nám filtr fungoval, musíme si 

nejdříve vytvořit přes horní záložku Issues a dále Search chtěný filtr.  Zde se navolí poža-

dované ukazatele a filtr se uloží. Nyní můžeme již zadat jméno námi vytvořeného filtru do 

kolonky Saved Filter, nastavíme podle chuti další údaje a dáme uložit. Další změny vůči 

dashbordu se kterým jsme začínali, jsou patrné na obrázku č. 12. 

 

 

 



 

 

Obrázek 12: 

Nastavení 5 (Zdroj: autor) 

Look and Feel, změna loga, faviconu. Use ISO8601 standard in Date Picker, 

odsouhlasením bude pondělí prvním dnem v týdnu. Announcement Banner, jakou zprávu 

chceme zobrazit skrz celý JIRA systém, můžeme dále rozhodnout jestli to uvidí jen 

přihlášení nebo všichni uživatelé, na obrázku zobrazeno ve žlutém rámečku. Backup 

Manager, vytvoření zálohy, pouze na 24h, vhodná pro nainstalovanou JIRU. Mail Queue 

,má by být zobrazena 0, pokud ne, je problém s JIROU nebo příliš pomalý server. Send 

Email, formulář pro rozesílání emailu. Re-Indexing,  Re-indexování se používá,  pokud je 

JIRA doplněná o pluginy,  změna nastavení , nebo je vyhledávání příliš pomalé. 

3.2.2 User management  

Zde nacházíme možnosti jako přidání dalších uživatelů, můžeme provést buď na-

tvrdo zadáním uživatelského jména hesla a emailu, zde můžeme zvolit, zda musí být email 

potvrzen či nikoliv. Anebo rozesláním emailových pozvánek, po potvrzení pozvánky 

v emailu je dále uživatel vyzván k nastavení uživatelského jména, vlastního jména a hesla. 

Vytváření skupin s přiřazenými uživateli. Přiřazování rolí, nastavení globálních povole-

ní pro uživatelské role a další.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: 

Nastavení 6 (Zdroj: autor) 

3.2.3 Issues 

Jedná se asi o nejpřínosnější sadu nastavení, např. zde přidáváme další typy Is-

sues/problémů/událostí, k dispozici máme od začátku 8 základních. Na obrázku č. 14 je 

zobrazen založený nový problém s názvem Problém a ikonou srdíčka. 

 

 

 

Obrázek 14: 

Nastavení 7 (Zdroj: autor) 

 

 Dále můžeme vytvářet nové schéma událostí/problémů, upravovat nebo vytvářet 

zcela od začátku pracovní tok, kterým jednotlivé události/problémy procházejí, viz obrázek 

č. 15. Screens, zde můžeme vytvářet nové šablony pro zadávání nových událos-

tí/problému. Custom Field, vytváření nových polí, kterými pak můžeme naplnit šablony. 

S obojím jsme se setkali již u příkladu s JQL. Kapitolu nastavení zakončíme Notification 

Schemes, což jsou pravidla pro zasílání upozornění a Permission Schemes, práva uživate-

lů, např. Kdo může vytvořit problém/událost, kdo jí může ukončit atd. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: 

Workflow vlastní (Zdroj: autor) 

3.3 Založení projektu, problému/události 

Projekt zakládáme z horní lišty, pod záložkou Project > Create Project. Po kliknutí 

jsme nasměrování na výběr šablon projektů, viz obrázek č. 16. Jednotlivé šablony se liší 

především typem pracovního toku, který je pro ně předdefinován a typem událostí. Simple 

Issue Tracking, vhodné pro jednoduché sledování událostí/problémů.Software 

Development, doporučeno používat při vytváření nové funkce, prvku.  Project 

Management, jasně napovídající název, šablona pro sledování událostí/problémů v 

projektu. Jelikož máme JIRA s rozšířením Agile, máme k dispozici i projekt typu Agile 

Kanban a Agile Scrum.  Dále na příkladu založím projekt v šabloně Simple Issue Trac-

king. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: 

Volba projektu (Zdroj: autor) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: 

Typy workflouw (Zdroj: autor) 

Po zadání jména jsme přesměrováni na hlavní obrazovku projektu, která je prázdná, 

jelikož doposud nemám k projektu přiřazeny žádné problémy/události. Vedle obecného 

přehledu projektu můžeme podobně jako globální nastavení i projekt upravovat podle po-

třeb. Jako další si tedy přiřadíme problémy události, které je třeba řešit. 

 

Obrázek 18: 

Projekt 1 (Zdroj: autor) 

Takže např. John z pobočky v Americe potřebuje dostat do určitého termínu 

formulář s používáním vypočetní techniky. Klikneme na create isseu,  a následně se nám 

otevře formulář kde je prvořadné vyplnit pole s hvězdičkou, viz. obrázek č.19. Takže 

zadáme název, krátký popisek, datum do kdy musí být hotovo. Přiřadíme reportera, tedy 

člověka který rozhodne, že je úkol vyřešen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: 

Projekt 2 (Zdroj: autor) 

Ze šablony problému/události na obr. Č. 19 vidíme na první pohled možnosti, mů-

žeme přidat komentář, přiřadit problém nějakému uživateli aby ho vytvořil, dále můžeme 

zahájit práci na problému pomocí Start Progress, což ovšem zároveň způsobí, že se 

k položce Assignee, osoba který úkol provádí, přiřadí automaticky naše jméno, dále mů-

žeme přidat i další pole která nebyla v zadávacím formuláři. Po spuštění projektu máme na 

základě diagramu pracovního toku možnosti jako zastavení projektu, nebo ukončení pro-

jektu (projekt je hotov). Jaké možnosti máme k dispozici, vždy záleží na tom, jak jsme si 

poskládali workflow.  

 Vytváření projektů a k nim přiřazování jednotlivých problémů již není nic těžkého 

a po chvíli probíhá zcela intuitivně. Největší sílu JIRY vidím v obrovské možnosti různého 

přizpůsobování, např. můžeme nastavit, aby po ukončení nějaké události byla ohodnocena. 

V administrativě vytvoříme numerické pole s přednastavenými hodnotami a to pak vloží-

me do formuláře projektu, u kterého chceme, aby byla možnost hodnocení. 

 Např. zaměstnanci ČSOB v ČR, využívají JIRU k vytváření tiketů problémů, přes 

tlačítko create issue. Takže zadají např. problém: Nejde zalogovat, doplní další doplňují 

informace a jejich práce s JIROU skončila. Zpracování a řešení tiketů má pak na starosti 

samotné IT oddělení, jakož i další použití JIRY. 

3.4 JIRA Agile - SCRUM 

Jedná se o rozšíření samotné JIRY, a přistupujeme k němu přes horní lištu záložku Agile-

>Manage Boards. Boardy, tedy agilní tabule můžeme vytvářet jako SCRUM nebo 

KANBAN.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: 

JIRA Agile (Zdroj: autor) 

 Následující text bude pojednávat o vytvoření SCRUM boardu a vložení sprintů. 

Tabuli založíme kliknutím na create board, máme na výběr tři typy, vytvoření tabule a 

přiřazení existujících projektů, nový projekt a nová tabule, tabule z uloženého JQL 

filtru. Pokračovat budu s možností založení nového projektu do nové tabule. Každá ta-

bule/board reprezentuje specifickou sadu úkolů pro určitý SCRUM tým.  Po zvolení mož-

ností new project and new board je nutné doplnit název projektu a boardu. Dále nás 

průvodce žádá o výběr pracovního toku, kdy máme možnost se rozhodnou mezi defaultním 

ze základní JIRY a workflow přímo pro AGILE s odpovídajícím názvem Agile Simplified 

Workflow, vybereme si druhý zmíněný jelikož je doporučený výrobcem.  Nyní jsme pře-

směrování na úvodní okno Scrumu . Zde na pravé straně můžeme vidět ovládací menu a v 

něm módy do kterých můžeme SCRUM board přepínat (Plan, Work, Report, Board). Po 

levé straně máme vyhledávající filtr. Pod těmito dvěma menu máme dále rozdělenou obra-

zovku viz. obr. č. 20 do tří sloupců: Epics, Backlog se zobrazením jednotlivých is-

sues/událostí a Plan Mode který zobrazuje detaily jednotlivých issues/událostí.  

 

Obrázek 20: 

SCRUM (Zdroj: autor) 

Epic nám složí k vytvoření jakési centrální skupiny, která svým názvem a popisem 

bude sdružovat issues s podobným tématem. Např. jak je zobrazeno na obrázku č. 21 vy-

tvořil jsem Epic se jménem Správa uživatelského profilu, dále jsem vytvořil Issue s téma-

tem blízkým k epicu SZP-3 Uživatelé mohou nahrát profilovou fotku, na konci 

zobrazeného issue můžeme vidět růžový pruh s názvem epicu. SZP-3 je přeškrtnutá 

z důvodu již provedení úkolu ve sprintu. 



 

 

 

Obrázek 21: 

SCRUM 2(Zdroj: autor) 

Pokud např. vytvoříme Issue jiným způsobem a tedy nedojde k přiřazení Epicu, 

přidáme jej jednoduše tak že požadovanou Issue z backlogu přetáhneme myší do požado-

vaného Epicu. Jednotlivé Issue můžeme mezi sebou přesouvat, ta nejvyšší má nejvyšší 

prioritu. Prioritu také můžeme zadat odhadem do řádku estimate zobrazeného v pravé hor-

ní části obrázku a pomocí těchto hodnot pak přeskládáme jednotlivé issue. Odhad nároč-

nosti můžeme používat i jako omezení u jednotlivých sprintů, např. tým 1 je schopen za 1 

sprint vypracovat úlohy s celkovou maximální hodnotou 10. Důležité je vědět, že každý 

board umožňuje běh zároveň pouze jednomu sprintu.  

 Pokud klikneme na tlačítko WORK v horní záložce dostaneme se na znázornění 

jednotlivých událostí/problémů  v jakém stavu se nacházejí viz. obrázek č. 22. Počet sloup-

ců ze stavů můžeme libovolně měnit, přidávat ubírat, ze současných: Co je třeba udělat, 

Právě probíhá, Dokončeno, můžeme např. před dokončeno přidat Testováno. 

 Záložka report nám už jen znázorňuje množství různých grafů, které můžeme vyu-

žít pro reportování výsledků. 

  

Obrázek 22: 

SCRUM 3(Zdroj: autor) 



 

 

 

ZÁVĚR 

JIRA pomáhá řídit projekt efektivně, sleduje a řídí vzniklé problémy/události podle 

vytvořeného workflow. Používá se např. pro řízení změn.  Doplněk o rozšíření Agile, by 

neměl sloužit pouze pro vývojářské týmy, nýbrž i pro designéry, marketing, finanční týmy, 

podej a mnohé další. 

 JIRA byla pro mne velmi cenným přínosem a od začátku mě zvolené téma velice 

bavilo. Čerpal jsem pouze z anglických zdrojů, podařilo se mi najít uživatelská videa, vyu-

žíval jsem blog Atlassianu kde píší uživatelské rady. Zároveň uživatelská přívětivost JIRY 

mi umožňovala poznávat celý produkt poměrně rychle a bez ztráty nervů. 

 JIRU velmi doporučuji na vyzkoušení každé firmě, která neví např. jaký sw nástroj 

využít pro řízení menších agilních vývojářských týmů, ať si vyčlení na nástroje, mezi kte-

rými se rozhoduje 30min na každý pro jeho poznávání a jsem přesvědčen že JIRA skončí 

jako vítěz. 
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