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Cíl semestrální práce 

Cílem této semestrální práce je popsání jednotlivých částí metodiky OpenUp v číslech. 

Smyslem je tedy popsat a charakterizovat obsah každé části metodiky, jako např. disciplíny, 

role, produkty a další, a vytvořit číselnou sumarizaci. Na základě této číselné definice, bude 

vytvořen souhrn celé metodiky, který bude možné velmi snadno porovnávat s ostatními 

metodikami. 

Úvodní část práce se zabývá představením a definicí samotné metodiky OpenUp, následná 

kapitola pak postupně krátce představí jednotlivé části metodiky a poté je vyjádří v číslech. 

Hlavním přínosem práce je vytvoření přehledné číselné struktury jednotlivých částí metodiky 

OpenUp a následná možnost srovnání s ostatními metodikami. 

 

  



1 Úvod 

Důležitost metodik při vývoji v současné době neustále narůstá. Tento fakt může být 

způsoben hned několika faktory, jako je vyšší náročnost zákazníků, vyšší konkurence na trhu, 

tlak na ceny případně na zkrácení času dodání. Touto skutečností je ovlivněn i fakt, že v 

oblasti vývoje softwaru je poměrně vysoké množství dostupných metodik a toto číslo pořád 

roste. 

Většina metodik, stejně jako v této práci rozebíraná metodika OpenUp, má velmi často 

některé společné vlastností, jako je například využití životního cyklu, procesů, rolí nebo 

pracovních produktů. I přes tyto možné společné faktory je jen velmi obtížné rozličné 

metodiky srovnávat. Jednou z možností srovnání nabízí právě tato práce. Jedná se o vyjádření 

metodiky v číslech. Tento způsob vyjádření nelze považovat obecný nástroj, jak metodiky 

srovnávat a na jeho základě stanovit jasné hodnocení, na jaký projekt se jednotlivé metodiky 

hodí. Naopak, takovéto vyjádření může přinést jednoduché a velmi přehledné srovnání 

„těžkosti“ některých metodik. 

2 OpenUp 

OpenUP je metodika pro podporu vývoje softwaru a je nedílnou součástí Eclipse Process 

Framework (EPF), tedy open source frameworku sloužící k tvorbě a správě metodik. Z toho 

také vyplývá, že i samotná metodika je open source a lze ji zdarma získat a libovolně 

upravovat. Metodika byla vytvořena v roce 2006 zeštíhlením metodiky Unified Process. Pod 

současným názvem je známá od roku 2006. OpenUp lze charakterizovat jako minimálně 

dostatečnou, kompletní metodiku pro vývoj softwaru, založenou na iterativním a 

inkrementálním modelu životního cyklu, kterou je možné přizpůsobit a rozšířit pro potřeby 

konkrétního projektu [1]. 

OpenUp rozděluje projekt do tří metodických celků: [2] 

●  Project Lifecycle (Životní cyklus projektu) 

● Iteration Lifecycle (Životní cyklus iterace) 

● Micro-Increment (Mikro přírůstky) 

Metodické celky OpenUp znázorňuje obrázek 1. 



 

Obrázek 1 

 

Základním stavebním kamenem metodiky OpenUp a každého projektu jsou tzv. mikro 

přírůstky. Ty představují krátké pracovní úseky, v řádu dnů, které produkují stabilní a 

měřitelné přírůstky projektu. Na základě mikro přírůstků lze získávat pravidelnou zpětnou 

vazbu a provádět změny a rozhodnutí ve velmi krátkém čase, díky čemuž lze snižovat riziko 

celého projektu. Na těchto krátkých projektových úsecích pracuje výhradně projektový tým 

bez konzultací se zadavatelem. [2]. 

Druhým, vyšším celkem projektu jsou dle OpenUp iterace, tedy plánované časové intervaly s 

obvyklou dobou trvání několika týdnů. Iterace se na základě iteračního plánu zaměřují na 

tvorbu softwarových částí, které je již i přes omezenou funkcionalitu možné dodat zadavateli. 

Projektové iterace společně s mikro přírůstky jsou schopny dodávat stabilní sestavení systému 

s postupným zapracováváním projektových cílů. Součástí iterací je již také konzultace 

hotových částí se zadavatelem [2]. 

Posledním metodickým celkem je životní cyklus projektu. Životní cyklus trvá řádově měsíce 

a metodika OpenUP strukturuje životní cyklus projektu do čtyř fází: 

● Inception (Zahájení) 

● Elaboration (Rozpracování) 

● Construction (Konstrukce) 

● Transition (Zavedení) 



Životní cyklus projektu umožňuje členům týmu a zainteresovaným stranám přehledný pohled 

na celý proces vývoje softwaru, včetně podrobného pohledu na jednotlivé části a jejich 

milníky. Tento proces znázorňuje obrázek 2. 

 

Obrázek 2 

 

Obecně lze říci, že metodika je založena zejména na: 

● iterativním a inkrementálním modelu životního cyklu 

● případech užití 

● řízení rizik 

● architektuře 

OpenUp je samotnými tvůrci zařazena do kategorie agilních metodik, avšak díky svému 

přístupu ji lze považovat za jakýsi přechod mezi rigorózními a agilními metodikami. Z tohoto 

důvodu je metodika ve své podstatě určena zejména menším vývojovým týmům, pro které 

není vhodné využít těžkou a komplexní metodiku RUP a zároveň však nemohou ani plně 

využít potencionálu a výhod agilních metodik. OpenUp lze také díky své open source licenci 

velmi dobře použít v akademické sféře [3]. 

  



3 OpenUp v číslech 

Následující kapitola podrobněji představuje jednotlivé části metodiky. Kapitola je kromě 

krátkého představení jednotlivých částí zejména zaměřena na číselné vyjádření. Díky tomu 

lze velmi snadno porovnávat velikost a rozsah metodiky OpenUp s ostatními metodikami. 

Jsou představeny dvě verze metodiky z kitscm.vse.cz a eclipse.org. 

3.1 Procesy 

Delivery processes (Procesy nasazení) definují fáze životního cyklu celého procesu. Smyslem 

této části metodiky je rozdělení celého procesu do menších celků dle jednotlivých procesů 

projektu. Metodika OpenUp obsahuje celkem čtyři fáze životního cyklu - Inception, 

Elaboration, Construction a Transition. Každá fáze obsahuje vedle skupin procesů i milníky. 

3.1.1 Procesy v číslech 

Fáze Eclipse KITSCM Rozdíl 

Zahájení Aktivit: 

Podaktivit: 

Úloh: 

4 

1 

14 

Aktivit: 

Podaktivit: 

Úloh: 

4 

0 

10 

Přidána skupina procesů přípravy prostředí 

vývoje. 

Rozpracování Aktivit: 

Podaktivit: 

Úloh: 

6 

2 

26 

Aktivit: 

Podaktivit: 

Úloh: 

6 

1 

21 

Přidán návrh plánu deploymentu. 

Konstrukce Aktivit: 

Podaktivit: 

Úloh: 

6 

1 

24 

Aktivit: 

Podaktivit: 

Úloh: 

5 

0 

15 

Přidána skupina procesů tvorby dokumentace a 

materiálů pro školení a plánu deploymentu. 

Zavedení Aktivit: 

Podaktivit: 

Úloh: 

8 

1 

30 

Aktivit: 

Podaktivit: 

Úloh: 

4 

0 

11 

Přidána skupina procesů dokončení tvorby 

dokumentace a materiálů pro školení, přípravy 

releasu, školení a nasazení do provozu. 

Celkem Aktivit: 

Podaktivit: 

Úloh: 

24 

5 

94 

Aktivit: 

Podaktivit: 

Úloh: 

19 

1 

57 

 

Celkem 

unikátních 

Aktivit: 

Podaktivit: 

Úloh: 

13 

2 

48 

Aktivit: 

Podaktivit: 

Úloh: 

8 

1 

24 

 

 

Procesy shrnuté v následující tabulce poměrně jasně korespondují s posláním metodiky, tedy 

zeštíhlením RUPu. Na první pohled je vcelku patrné, že se oproti klasickým rigorózním 



metodikám jedná o odlehčenou verzi. Co je však zajímaví, je srovnání aktuální verze, s verzí, 

která je v tuto chvíli publikována na stránkách školy, přesněji KITSCM. Celkově metodika 

narostla o 5 aktivit a 37 úloh, zejména v oblasti deploymentu. I přes nespornou důležitost této 

oblasti je na zváženou, zda tímto netrpí původní poslání, tedy zeštíhlení a jednoduchost proti 

rigorózním metodikám. 

3.1.2 Skupiny procesů 

Fáze Eclipse KITSCM 

Inception Initiate Project 
Plan and Manage Iteration 
Identify and Refine Requirements 
Agree on Technical Approach 

Initiate Project 
Plan and Manage Iteration 
Identify and Refine Requirements 
Agree on Technical Approach 

Elaboration Plan and Manage Iteration 
Identify and Refine Requirements 
Develop the Architecture 
Develop Solution Increment 
Test Solution 
Ongoing Tasks 

Plan and Manage Iteration 
Identify and Refine Requirements 
Develop the Architecture 
Develop Solution Increment 
Test Solution 
Ongoing Tasks 

Construction Plan and Manage Iteration 
Identify and Refine Requirements 
Develop Solution Increment 
Test Solution 
Ongoing Tasks 
Develop Product Documentation and Training 

Plan and Manage Iteration 
Identify and Refine Requirements 
Develop Solution Increment 
Test Solution 
Ongoing Tasks 

Transition Plan and Manage Iteration 
Develop Solution Increment 
Test Solution 
Finalize Product Documentation and Training 
Prepare for Release 
Provide Product Training 
Ongoing Tasks 
Deploy Release to Production 

Plan and Manage Iteration 
Develop Solution Increment 
Test Solution 
 

 

 
Ongoing Tasks 

 

V nové verzi OpenUp přibyla podkupina procesů týkající se přípravy a změn Environmentu. 

Tyto procesy prochází všemi fázemi životního cyklu ve skupině plánování a managementu 

iterace. Ostatní nové skupiny procesů se týkají převážně poslední fáze projektu. Lze je 

rozdělit dvou skupin - deployment a dokumentace. Částečně zasahují i do ostatních fází 

životního cyklu, ale převážně jen ve formě návrhů a plánování. Výjimkou je vypracování 

dokumentace a materiálů pro školení. Součástí nových procesů je také škole pomocí těchto 

výstupů a příprava krizových scénářů, které mohou být i simulovány. Díky nově přidaným 

procesům metodika zvětšila svůj rozsah o část mezi dokončením vývoje a nasazení do 

provozu. 



3.2 Praktiky 

Praktiky jsou moderním a novým přístupem metodiky poskytující následující výhody: 

● Adaptabilita a škálovatelnost 

● Inkrementální vývoj 

● Snadná konfigurace a použití 

● Komunitní rozvoj 

3.2.1 Praktiky v číslech 

 Eclipse KITSCM Změny 

Management Praktik: 

Úloh: 

Guidelines: 

6 

9 

19 

Praktik: 

Úloh: 

Guidelines: 

5 

5 

13 

Přidán Project Process Tailoring. 

Technické Praktik: 

Úloh: 

Guidelines: 

7 

11 

22 

Praktik: 

Úloh: 

Guidelines: 

7 

11 

22 

 

Deployment Praktik: 

Úloh: 

Guidelines: 

2 

16 

0 

Praktik: 

Úloh: 

Guidelines: 

0 

0 

0 

Zcela nová skupina praktik. 

Celkem Praktik: 

Úloh: 

Guidelines: 

15 

36 

41 

Praktik: 

Úloh: 

Guidelines: 

12 

16 

35 

 

3.2.2 Management 

Management praktiky jsou zaměřeny nejen na chod projektu, ale i samotného vývojového 

týmu. Řeší případné změny projektu, nebo ve složení týmu. Plánuje, kontroluje a řeší procesy 

v průběhu vývoje. 

3.2.3 Technické 

Technicky zaměřené praktiky se zabývají převedším různými způsoby vývoje, testováním a 

celkovým pohledem na vyvíjený produkt jako takový. 

3.2.4 Deployment 

V metodice zcela nová skupina praktik. Obsahuje zatím pouze tasky, jejich výstupy, ale 

neobsahuje žádné směrnice. Jedná se tak o velmi štíhlou skupinu praktik. Z toho důvodu bude 

nejspíše tato skupina dodatečně rozšířena. V současné podobě se zabývá pouze tvorbou 

dokumentace, školením a produkčním  releasem. 



3.2.5 Skupiny Praktik 

 Eclipse KITSCM 

Management Iterative Development 
Risk-Value Lifecycle 
Release Planning 
Whole Team 
Team Change Management 
Project Process Tailoring 

Iterative Development 
Risk-Value Lifecycle 
Release Planning 
Whole Team 
Team Change Management 

Technické Concurrent Testing 
Continuous Integration 
Evolutionary Architecture 
Evolutionary Design 
Shared Vision 
Test Driven Development 
Use Case Driven Development 

Concurrent Testing 
Continuous Integration 
Evolutionary Architecture 
Evolutionary Design 
Shared Vision 
Test Driven Development 
Use Case Driven Development 

Deployment Documentation and Training 
Production Release 

 

3.3 Role 

Role charakterizují jednotlivé členy vývojového týmu a dalších zainteresovaných stran, kteří 

se podílí v rámci procesu vývoje na jednotlivých úlohách a vytváří požadované pracovní 

produkty. Role definují schopnosti a odpovědnosti, nikoli konkrétní osoby. V nové verzi 

metodiky byly přidány role deploymentu a environmentu. 

 Eclipse KITSCM 

Základní role Analyst 
Any Role 
Architect 
Developer 
Project Manager 
Stakeholder 
Tester 

Analyst 
Any Role 
Architect 
Developer 
Project Manager 
Stakeholder 
Tester 

Deployment Course Developer 
Deployment Engineer 
Deployment Manager 
Product Owner 
Technical Writer 
Trainer 

 

Environment Process Engineer 
Tool Specialist 

 

Celkem 15 7 



3.4 Pracovní produkty 

V rámci procesu vývoje IS/ICT je nutné vytvářet a modifikovat řadu výstupů, které jsou 

souhrnně označovány jako pracovní produkty. Cílem této části metodiky je poskytnout 

souhrnný přehled všech produktů, které by měly být vypracovány. 

3.4.1 Skupiny pracovních produktů 

 Eclipse KITSCM 

Architecture Architecture Notebook Architecture Notebook 

Deployment Product Documentation 
Support Documentation 
User Documentation 
Training Materials 
Backout Plan 
Deployment Plan 
Infrastructure 
Release Communications 
Release Controls 
Release 

 

Development Implementation 
Build 
Developer Test 
Design 

Implementation 
Build 
Developer Test 
Design 

Environment Project Defined Process 
Tools 

 

Project Management Risk List 
Work Items List 
Iteration Plan 
Project Plan 

Risk List 
Work Items List 
Iteration Plan 
Project Plan 

Requirements Glossary 
Vision 
System-Wide Requirements 
Use-Case Model 
Use Case 

Glossary 
Vision 
System-Wide Requirements 
Use-Case Model 
Use Case 

Tests Test Case 
Test Script 
Test Log 

Test Case 
Test Script 
Test Log 

Na této tabulce je znovu velmi dobře patrné silné rozšíření v oblasti deploymentu. Celkově 

tedy aktuální verze metodiky obsahuje 29 pracovních produktů, pokud bychom vynechali 

oblast deploymentu, dostali bychom se na číslo 17. 

  



3.4.2 Pracovní produkty v číslech 

 Eclipse KITSCM 

Architecture 1 1 

Deployment 10 0 

Development 4 4 

Environment 2 0 

Project Management 4 4 

Requirements 5 5 

Tests 3 3 

Celkem 29 17 

  



3.5 Úlohy 

Úlohy, mají za úkol popsat, jakým způsobem pracovat, aby bylo dosaženo stanovených cílů či 

byly vytvořeny určité pracovní produkty. Úlohy jsou vykonávány rolemi a jsou obvykle  

definovány jako série dílčích kroků. 

3.5.1 Skupiny úloh 

 Eclipse KITSCM 

Architecture Refine the Architecture 
Envision the Architecture 

Refine the Architecture 
Envision the Architecture 

Deployment Develop Product Documentation 
Develop User Documentation 
Develop Support Documentation 
Deliver end user Training 
Deliver Support Training 
Develop Training Materials 
Deliver Release Communications 
Execute Backout Plan (if necessary) 
Execute Deployment Plan 
Package the Release 
Verify Successful Deployment 
Develop Backout Plan 
Develop Release Communications 
Install and Validate Infrastructure 
Plan Deployment 
Review and Conform to Release Controls 

 

Development Implement Developer Tests 
Implement Solution 
Run Developer Tests 
Integrate and Create Build 
Design the Solution 

Implement Developer Tests 
Implement Solution 
Run Developer Tests 
Integrate and Create Build 
Design the Solution 

Environment Deploy the Process 
Tailor the Process 
Set Up Tools 
Verify Tool Configuration and Installation 

 

Project 

Management 

Assess Results 
Manage Iteration 
Plan Iteration 
Plan Project 
Request Change 

Assess Results 
Manage Iteration 
Plan Iteration 
Plan Project 
Request Change 

Requirements Identify and Outline Requirements 
Detail Use-Case Scenarios 
Detail System-Wide Requirements 
Develop Technical Vision 

Identify and Outline Requirements 
Detail Use-Case Scenarios 
Detail System-Wide Requirements 
Develop Technical Vision 

Tests Create Test Cases 
Implement Tests 
Run Tests 

Create Test Cases 
Implement Tests 
Run Tests 



3.5.2 Úlohy v číslech 

 Eclipse KITSCM 

Architecture 2 2 

Deployment 16 0 

Development 5 5 

Environment 4 0 

Project Management 5 5 

Requirements 4 4 

Tests 3 3 

Celkem 39 19 

 

  



4 Závěr 

Číselné vyjádření metodiky OpenUp v této práci poskytlo přehledný a strukturovaný popis a 

základ pro snadnější porovnání s ostatními metodikami. Kromě jiného také toto číselné 

vyjádření potvrdilo, že ve verzi 1.5 se jedná o kvalitní a odlehčenou metodiku zaměřenou na 

menší týmy a stojí mezi agilními a klasickými rigorózními metodikami. 

Při porovnání verzí 1.5 a 1.5.1.4 bylo zjištěno, že nová verze metodiky byla celkově 

rozšířena. V nové verzi byly kromě dílčích úprav již současných částí, také přidány části nové 

a to deployment a environment. Zejména pak část deployment celou metodiku výrazně 

rozšířila. Tato část je co do obsahu téměř stejně rozsáhla, jako celý zbytek metodiky OpenUp. 

Celkově však lze rozšíření hodnotit pozitivně, neboť byly přidány důležité části jako např. 

role Product Owner nebo úlohy zabývající se nasazením softwaru. Je však otázkou diskuse, 

zda část deploymnet není příliš rozsáhlá a celou metodiku nedělá příliš těžkou. Je však patrné, 

že nová aktualizace poměrně výrazně změnila původní charakter obecné lehké metodiky na 

současnou úzce ji specifikovanou metodiku.  

V tuto chvíli však nelze doporučit provést aktualizaci na novou verzi, neboť se zdá, že verze 

1.5.1.4 stále není ve své finální podobě. 
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