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Abstrakt 

 

Tato práce pojednává o nástrojích souhrnně označovaných jako Taskboard tools. Účelem 

těchto nástrojů je podpora vývojového týmu při vytváření aplikací, především zefektivnění organizace 

úkolů. V následujícím textu jsou v úvodní části Taskboard tools popsány obecně, přičemž stěžejní část 

textu je dále věnována přehledu konkrétních řešení a jejich vzájemnému porovnání. 
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Úvod 

 

Pro účely této práce bylo rozhodnuto využívat anglický pojem taskboard tools, jelikož pro 

předmětnou skupinu nástrojů neexistuje vhodný český ekvivalent. Účelem následujícího textu je 

obecně uvést čtenáře do problematiky nástrojů označovaných jako taskboard tools a dále mu 

poskytnout přehled nejpoužívanějších nástrojů v této kategorii. I když vzhledem k poslání těchto 

nástrojů nelze předpokládat výrazné odchylky v nabízené funkcionalitě, bude přesto v závěru textu 

provedeno porovnání jednotlivých nástrojů, a to z obecného hlediska. 

  



1 Definice Taskboard tools 

 

Taskboard tools je souhrnné označení pro kategorii programových nástrojů, jejichž cílem je 

podpora organizace práce vývojového týmu. Programové nástroje se vyvinuly z historicky dříve 

používané verze – obyčejné tabule kombinované s nalepovacími lístečky papíru. Využívají se zejména 

při dvou agilních metodikách – Scrum a Kanban, nicméně obě metodiky vyžadují lehce odlišnou 

podobu task board (při využití metodiky Scrum je závazné použití řádků, které obsahují tzv. „user 

story“; metodika kanban navíc limituje počet úkolů/lístečků na tabuli v jednotlivých fázích). 

Následující text bude věnován taskboard tools pro metodiku Scrum1.  

Taskboard tool je používán pro zpřehlednění sprint backlogu. Do toho se zvolí vždy úkoly na 

základě product backlogu. Na obrázku níže je pro ilustraci představeno schéma tabule product 

backlog a tabule sprint backlog. [1]  

 

Návaznost událostí je následující: Zákazník definuje řadu požadavků, která následně seřadí dle 

priority za sebou (tabule product backlog), vedoucí vývojového týmu následně zvolí část požadavků, 

které budou realizovány v průběhu následujícího sprintu a přesune je na tabuli sprint backlog. 

Zákazník může definovat další požadavky dodáním na tabuli product backlog, nicméně tím může 

ovlivnit až sprint následující po přidání požadavků, nikoli sprint právě probíhající. 

Základní verze taskboard se skládá z 3 sloupců – „To Do“ (Udělat), „In Progress“ (Probíhá) a 

„Done“ (Hotovo).[2] Toto rozložení není dogmatem a počet sloupců lze modifikovat. Nejčastěji se 

dále dělí prostřední sloupec „In Progress“. Různé příklady rozložení jsou uvedeny níže [3],[4]. 

                                                           
1
 Následující text předpokládá u čtenáře základní znalost metodiky Scrum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší výhodou použití těchto nástrojů je vytvoření komplexního přehledu o částech, které 

jsou již hotové a o těch, které je třeba dodělat, aby produkt splňoval všechny požadavky zákazníka. 

Z jiné perspektivy pohledu lze z tabule získat přehled např. o vytíženosti jednotlivých pracovníků 

v rámci projektu (pokud je řešení rozšířeno o doplnění osob zodpovědných za řešení). Lze tedy 

konstatovat, že náhledy s odlišnou mírou detailu mohou sloužit všem osobám zainteresovaným na 

projektu (ať podle rolí v metodice Scrum nebo v obecném slova smyslu). 

 

 

  



2 Přehled nástrojů 

 

Základní funkcionalita taskboard tools je vzhledem k jiným kategoriím nástrojů značně omezená 

a proto může následující přehled nástrojů působit monotónně. Jedním z cílů této práce je však 

čtenáři poskytnout přehled o významném množství nástrojů (včetně následného srovnání), a je jen 

na něm a jeho preferencích, jaký nástroj a proč případně zvolí. Následující část se tedy bude věnovat 

přehledu a základnímu popisu nástrojů, včetně přehledové tabulky. Nástroje do přehledu byly 

vybrány dle relevance při vyhledávání pomocí nejpoužívanějšího vyhledávače Google a byly seřazeny 

abecedně dle jejich názvu. Ke každému popisovanému nástroji je přiřazen screenshot z programu 

pořízený autorem.  

U nástrojů byla popisována sada parametrů, které dle názoru autora tohoto textu mohou být 

pomyslným jazýčkem na vahách při rozhodování o výběru konkrétního nástroje. Níže je uveden 

seznam zvolených nástrojů včetně argumentace, proč byly dané parametry vybrány. 

 Instalace 

V této části je popisován průběh instalace daného nástroje; případný složitý proces 

může uživatele odradit ještě před vyzkoušením funkcionality nástroje. 

 Podporované jazyky 

Podporovanými jazyky je myšlena kompletní lokalizace daných nástrojů, což může být 

významným faktorem při rozhodování o volbě nástroje. 

 Poskytované verze; cena 

Možná nejvýznamnější faktor při rozhodování mezi nástroji s velmi podobnou 

funkcionalitou je jako srovnávací faktor takřka „povinný“. 

 Formy podpory 

I sebelepší nástroj bez alespoň základní formy podpory nebude v očích uživatele tak 

atraktivní jako jednodušší nástroj s propracovanou podporou. 

 Úprava rozložení tabule 

Tento parametr je již specifický pro kategorie taskboard tools. U všech nástrojů je 

v základním přehledu tabule upravena dle metodiky Scrum, nicméně lze předpokládat, 

že pokud vývojový tým již taskboard používá např. ve fyzické podobě, využívá vlastní 

modifikaci rozložení tabule a měnit rozložení tabule není v zájmu vývojového týmu. 

 Správa týmu 

Ke správě úkolů patří v metodice Scrum i správa odpovědností, proto by měl dobrý 

nástroj z předmětné kategorie umožňovat alespoň základní správu vývojového týmu a 

přiřazení jednotlivých členů k zadaným úkolům. 

 Přehled o projektu 

Typicky úvodní obrazovka nástroje, která zobrazuje základní informace o projektech.  

Dostatečně detailní přehled je základním předpokladem možnosti projekty úspěšně řídit 

prostřednictvím daného nástroje. 

 Tvorba reportů 

Tvorba reportů je významná pro zhodnocení současného vývoje i pro zlepšení přístupu 

k vývoji v budoucích projektech.  



2.1 Eyelean board 

Prvním zástupcem kategorie taskboard tools je Eylean board. Nástroj nabízí bohaté možnosti 

konfigurace a zároveň zachovává snadné a intuitivní ovládání. Kromě správy úkolů nabízí také správu 

týmu. Jako nadstavbovou funkcionalitu lze označit možnost komentářů k problematice nebo také 

podpora využití dalších metodik, např. Kanban nebo CMMI. Obecný přehled poskytuje přednastavený 

dashboard, pro podrobnější statistiky slouží část „Reports“. 

Název Eylean board 

Odkaz http://www.eylean.com/ 

Model poskytování On premises instalace, možnost využití serveru ve verzi Team 
edition 

Instalace Pro stažení instalačního souboru je nutno se zaregistrovat. Po 
registraci je doručen na uvedený e-mail odkaz na stažení 
instalačního balíčku. Po instalaci a spuštění programu je opět 
nutno uvést informace z registrace 

Podporované jazyky Angličtina, litevština 

Poskytované verze; cena Personal edition; Zdarma 
Team edition; 100€/uživatel/rok (navíc server workspace, 
integrace s Team Foundation Server a TeamPulse) 

Formy podpory Živé demo, obsáhlá textová nápověda 

Rozšiřující funkcionalita 

Úprava rozložení tabule ; Výchozí podoby pro metodiky Scrum, Kanban, TFS, TeamPulse, 
možno sestavit vlastní 

Správa týmu ; Nelze nastavit pozici v týmu 

Přehled o projektu ; Počet splněných úkolů, odhad zbývající práce v hodinách, 
zpožděné úkoly 

Tvorba reportů ; Přehled času dle kategorie/člena týmu/typu úkolu 
 

 

Obrázek 1 - Eyelean board - přidání úkolu 

http://www.eylean.com/


2.2 iceScrum  

IceScrum je robustní nástroj, jež je vzhledem ke své pokročilé funkcionalitě vhodný především 

pro větší týmy. Výhodou nástroje je možnost využívat ho jako SaaS, což zjednodušuje kooperaci 

všech zúčastněných aktérů. 

Název iceScrum 

Odkaz http://www.icescrum.org/en/ 

Model poskytování On premises instalace; SaaS 

Instalace Pro stažení instalačního souboru není nutná registrace, v případě 
SaaS registrace nutná je. Po spuštění je nejprve nutno vytvořit tým, 
poté vytvořit projekt a až následně lze začít pracovat s tabulí. 

Podporované jazyky Angličtina, francouzština 

Poskytované verze; cena On premises - Windows/Mac Server; Zdarma 
On premises – PRO; 2000€/rok (navíc možnost integrace) 
SaaS – Small team (1 tým, 3 členové); 99€/rok 
SaaS – One team (1 tým, neomezeně členů); 399€/rok 
SaaS – Five teams (5 týmů, neomezeně členů); 999€/rok 
SaaS – Unlimited (neomezeně týmů i členů); 1999€/rok 

Formy podpory Obsáhlá textová dokumentace 

Rozšiřující funkcionalita 

Úprava rozložení tabule  

Správa týmu ; Lze nastavit i pozici v týmu 

Přehled o projektu ; Product backlog, počet splněných úkolů, 

Tvorba reportů ; Přehled času dle kategorie/člena týmu/typu úkolu, možnost 
exportu dat 

 

 

Obrázek 2 - iceScrum - přidání úkolu 

  

http://www.icescrum.org/en/


2.3 Kanban tool Online Task Board 

Již z názvu tohoto nástroje vyplývá, že lze využít pouze jako SaaS. Název se může jevit jako 

zavádějící, jelikož kromě metodiky Kanban podporuje i metodiku Scrum. Po jednoduché registraci je 

ihned možno nástroj začít využívat. Po založení projektu je možno zvolit rozložení tabulky, přičemž je 

možnost zvolit z předpřipravených schémat. 

Název Kanban tool Online Task Board 

Odkaz http://kanbantool.com/ 

Model poskytování SaaS 

Instalace Pro využití je nutno vyplnit registraci 

Podporované jazyky Angličtina, němčina, polština 

Poskytované verze; cena SaaS – Free (2 tabule, 2 členové); zdarma 
SaaS – Pro (8 tabulí, 10 členů); 21€/měsíc 
SaaS – Unlimited (neomezeně tabulí i členů); 3,5€/uživatel/měsíc 
(navíc možnost vkládání souborů) 

Formy podpory Stručná textová dokumentace, Kanban knihovna 

Rozšiřující funkcionalita 

Úprava rozložení tabule  

Správa týmu ; Lze nastavit i pozici v týmu 

Přehled o projektu ; Product backlog, počet splněných úkolů, 

Tvorba reportů ; Přehled času dle kategorie/člena týmu/typu úkolu, bez 
možnosti exportu dat 

 

 

Obrázek 3 - Kanban tool Online Task Board - přidání úkolu 

  

http://kanbantool.com/


2.4 Mingle 

Mingle je dalším zástupcem skupiny taskboard tools. Nabízí celkem dvě varianty produktu lišící 

se stupněm rozšiřující funkcionality, přičemž obě jsou zdarma, pokud je využívá 5 nebo méně 

uživatelů.  

Název Mingle 

Odkaz http://www.thoughtworks.com/products/mingle-agile-project-
management 

Model poskytování SaaS 

Instalace Pro využití je nutno vyplnit registraci 

Podporované jazyky Angličtina, němčina, portugalština, španělština, čínština 

Poskytované verze; cena SaaS – Mingle (1 tým, 5 členů); zdarma 
SaaS – Mingle (neomezeně týmů i členů); 240$/uživatel/rok 
SaaS – Mingle Plus (1 tým, 5 členů); zdarma  
SaaS – Mingle Plus (neomezeně týmů i členů); 
 400$/uživatel/rok (navíc předpověď na základě historických 
trendů, upozornění na nesplněné úkoly, srovnání dat z jiných 
workflow) 

Formy podpory Sada instruktážních videí, webinar, case study, obsáhlá textová 
dokumentace 

Rozšiřující funkcionalita 

Úprava rozložení tabule ; Možno doplnit libovolný počet sloupců a pojmenovat je 

Správa týmu ; Lze nastavit i pozici v týmu 

Přehled o projektu ; Přehled vytváří administrátor, lze vybrat typ grafu, zdrojová 
data apod.  

Tvorba reportů ; Přehled času dle kategorie/člena týmu/typu úkolu, možnost 
exportu dat 

 

 

Obrázek 4 - Mingle - přidání úkolu 

http://www.thoughtworks.com/products/mingle-agile-project-management
http://www.thoughtworks.com/products/mingle-agile-project-management


2.5 OnTime Scrum 

Produkt OnTime od společnosti AxoSoft je v podstatě balíkem pěti nástrojů, z nichž OnTime 

Scrum se dá označit jako taskboard tool. Produkt je prezentován jako profesionální nástroj, což se při 

běžném používání potvrzuje. Profesionální je ovšem také cena, k čemuž se váže jedna nevýhoda – za 

normálních okolností je třeba před vyzkoušením měsíční trial verze zadat platební údaje z kreditní 

karty 

Název OnTime Scrum 

Odkaz http://www.ontimenow.com/ 

Model poskytování On premises instalace, SaaS 

Instalace Pro využití je nutno vyplnit registraci u obou verzí 

Podporované jazyky Angličtina, francouzština, němčina, španělština; možnost 
manuálního překladu klíčových výrazů přímo v aplikaci 

Poskytované verze; cena On premises - OnTime Professional; 995$/5 uživatelů + 
249$/uživatel  
On premises - OnTime Enterprise;  3 995$/10 uživatelů + 
499$/uživatel (navíc bez omezení a s roční prémiovou podporou 
zdarma) 
Saas - OnTime Enterprise;  7$/uživatel/měsíc 
SaaS - OnTime Enterprise; 25$/uživatel/měsíc (navíc nástroj bug 
tracker, wiki, helpdesk a university) 

Formy podpory Sada instruktážních videí, online konzultace, obsáhlá textová 
dokumentace, tutorial v aplikaci 

Rozšiřující funkcionalita 

Úprava rozložení tabule ; Možno doplnit libovolný počet sloupců a pojmenovat je 

Správa týmu ; Lze nastavit i pozici v týmu 

Přehled o projektu ; Product backlog, počet splněných úkolů, zbývající práce, 
volitelný text, propojení s Twitterem 

Tvorba reportů ; Přehled času dle kategorie/člena týmu/typu úkolu, možnost 
exportu dat 

 

 

Obrázek 5 - OnTime Scrum - přidání úkolu  

http://www.ontimenow.com/


2.6 Rally Taskboard 

Rally Taskboard i přes nestandardní proces registrace a zdlouhavé přidělení přihlašovacích 

údajů přes e-mail nabízí pokročilou funkcionalitu. Kromě nadstandardního počtu vyžadovaných údajů 

je nutné pro použití nástroje také vyčkat, než uživateli přijde personalizovaný email s přihlašovacími 

informacemi. 

Název Rally Taskboard 

Odkaz http://www.rallydev.com/ 

Model poskytování On premises instalace, SaaS 

Instalace Pro využití je nutno vyplnit registraci u obou verzí; registrace 
vyžaduje nadstandardní údaje o společnosti 

Podporované jazyky Angličtina, němčina, španělština, portugalština 

Poskytované verze; cena On premises - Enterprise; cena na vyžádání 
On premises - Unlimited;  cena na vyžádání (navíc bez omezení) 
Saas - Free;  zdarma 
SaaS - OnTime Enterprise; 35$/uživatel/měsíc 
SaaS - OnTime Unlimited; 49$/uživatel/měsíc (navíc bez omezení) 

Formy podpory Sada instruktážních videí, online konzultace, obsáhlá textová 
dokumentace 

Rozšiřující funkcionalita 

Úprava rozložení tabule ; Možno doplnit libovolný počet sloupců a pojmenovat je 

Správa týmu ; Lze nastavit i pozici v týmu 

Přehled o projektu ; Product backlog, počet splněných úkolů, zbývající práce, 

Tvorba reportů ; Přehled času dle kategorie/člena týmu/typu úkolu, možnost 
exportu dat 

 

 

Obrázek 6 – Rally Taskboard - přidání úkolu 

  

http://www.rallydev.com/


2.7 ScrumTool 

ScrumTool je jedním z nejjednodušších nástrojů, které jsou v předmětné kategorii k dispozici. 

Nabízí pouze bezplatnou variantu SaaS s možností darovat vývojářům libovolnou částku 

prostřednictvím služby PayPal. Omezení vyplývající z free verze jsou značná – na projektu lze 

kooperovat pouze s dvěma dalšími lidmi, přičemž projekt se může skládat maximálně z 60 user 

stories. Kompletní absence rozšířené funkcionality tedy není překvapením. 

Název ScrumTool 

Odkaz http://scrumtool.me/ 

Model poskytování SaaS 

Instalace Pro využití je nutno vyplnit  registraci 

Podporované jazyky Angličtina 

Poskytované verze; cena SaaS - Free; zdarma 

Formy podpory - 

Rozšiřující funkcionalita 

Úprava rozložení tabule  

Správa týmu  

Přehled o projektu  

Tvorba reportů  

 

 

Obrázek 7 - ScrumTool - přidání úkolu 

 

  

http://scrumtool.me/


2.8 Scrumy 

Scrumy je nástrojem, který nabízí suverénně nejsnazší použití v bezplatné verzi. Pro využití 

nástroje není třeba ani registrace, pouze se zvolí název projektu, který je klíčový pro přístup 

k projektu přes URL adresu. Funkcionalita nástroje ovšem nesplňuje téměř žádné pokročilé 

požadavky a za konkurencí tak zaostává např. možností přidávat k úkolu detaily, přikládat soubory, 

vytvářet reporty atp. 

Název Scrumy 

Odkaz http://scrumy.com/ 

Model poskytování SaaS 

Instalace Pro využití PRO verze je nutno vyplnit registraci; FREE verze 
nevyžaduje žádné registrační údaje 

Podporované jazyky Angličtina 

Poskytované verze; cena SaaS - Free; zdarma 
SaaS - PRO; 7$/uživatel/měsíc (navíc přehled o projektu, historie 
projektu, přístup k API) 

Formy podpory Vývojářský blog (poslední novinka z června 2010), tutorial v aplikaci 

Rozšiřující funkcionalita 

Úprava rozložení tabule  

Správa týmu ; Lze nastavit pouze barvu úkolu dle přiřazené osoby 

Přehled o projektu ; Pouze základní náhled na projekt 

Tvorba reportů  

 

 

Obrázek 8 - Scrumy - přidání úkolu 

 

  

http://scrumy.com/


2.9 SeeNowDo 

SeeNowDo je jediným popisovaným nástrojem, který nedisponuje placenou verzí ani možností 

vývojářům přispět. I přesto není jeho funkcionalita za všech pospávaných nástrojů nejnižší. I když 

nástroj nenabízí žádnou formu podpory, jeho ovládání je natolik intuitivní, že nápověda není třeba. 

Název SeeNowDo 

Odkaz https://www.seenowdo.com/ 

Model poskytování SaaS 

Instalace Pro využití je nutno vyplnit registraci 

Podporované jazyky Angličtina 

Poskytované verze; cena SaaS - Free; zdarma 

Formy podpory - 

Rozšiřující funkcionalita 

Úprava rozložení tabule  

Správa týmu ; Lze nastavit i pozici v týmu 

Přehled o projektu  

Tvorba reportů ; Pouze export tabule 

 

 

Obrázek 9 - SeeNowDo - přidání úkolu 

  

https://www.seenowdo.com/


2.10 Work 2-gether Scrum Task Board 

Posledním zástupcem kategorii taskboard tools v tomto textu je Work 2-gether Scrum Task 

Board. Svou funkcionalitou se řadí mezi průměr popisovaných nástrojů. Zajímavostí je omezení 

nástroje i u nejvyšší poskytované verze. 

Název Work 2-gether Scrm Task Board 

Odkaz http://2-plan.com/scrum-taskboard-online-work-2-gether-team-
tools.html 

Model poskytování SaaS 

Instalace Pro využití je nutno vyplnit registraci 

Podporované jazyky Angličtina, francouzština, němčina 

Poskytované verze; cena SaaS - Home; zdarma (omezení na 2 tabule a 3 členy týmu) 
SaaS – Small Business; 8$/měsíc (omezení na 5 tabulí a 10 členů 
týmu) 
SaaS – Development Teams; 15$/měsíc (omezení na 20 tabulí a 20 
členů týmu) 

Formy podpory Nápověda v aplikaci 

Rozšiřující funkcionalita 

Úprava rozložení tabule  

Správa týmu ; Lze nastavit i pozici v týmu 

Přehled o projektu ; Product backlog, počet splněných úkolů, zbývající práce, 
přehled úkolů pro přihlášeného pracovníka, diskuze 

Tvorba reportů  
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3 Porovnání nástrojů 

 

Tato kapitola si klade za cíl shrnout dosažené poznatky do jedné přehledné tabulky, na základě 

které může budoucí uživatel zvolit, který nástroj z kategorie taskboard tools zvolí. Souhrnná tabulka 

není dokonalá – nezachycuje ani nemůže zachycovat všechny rozdíly mezi poskytovanými verzemi 

popisovaných nástrojů – při výběru je tedy nutné, aby uživatel vzal v potaz omezení vyplývající 

z jednotlivých verzí. 

Produkty nejsou seřazeny pomocí bodů nebo podobných ukazatelů, jelikož každý uživatel má 

odlišné preference a jakékoliv bodové ohodnocení by výsledná data více či méně zkreslovalo. 



 
Eylean 
board 

iceScrum 

Kanban 
tool 

Online 
Task Board 

Mingle 
OnTime 
Scrum 

Rally 
Taskboard 

ScrumTool Scrumy SeeNowDo 

Work 
2-gether 

Scrum 
Task Board 

Poskytováno 
jako on premises 

          

Poskytováno 
jako SaaS 

          

Lokalizace mimo 
angličtinu 

          

Nejlevnější on 
premises verze 

Zdarma Zdarma - - 
995$/ 

5 users 
Na 

vyžádání 
- - - - 

Nejlevnější SaaS 
verze 

Zdarma 99€/rok Zdarma Zdarma 
7$/user 
/měsíc 

Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 

Nejdražší on 
premises verze 

100€/user 
/rok  

2000€/rok - - 
3995$/ 
5 users 

Na 
vyžádání 

- - - - 

Nejdražší SaaS 
verze 

100€/user 
/rok 

1999€/rok 
3,5€/user 

/měsíc 
400$/user 

/rok 
25$/user 

/měsíc 
49$/user 

/měsíc 
Zdarma 

7$/user 
/měsíc 

Zdarma 15$/měsíc 

Základní formy 
podpory2 

          

Nadstandardní 
formy podpory 

          

Úprava rozložení 
tabule 

          

Správa týmu 
 

          

Přehled o 
projektu 

          

Tvorba reportů 
 

          

                                                           
2
 Jako základní forma podpory je brána textová dokumentace nebo tutorial/nápověda přímo v aplikaci. 



Závěr 

 

Cílem práce bylo čtenáře uvést do problematiky tzv. taskboard tools, uvést reprezentativní 

vzorek nástrojů a na závěr je vzájemně porovnat. Všech cílů bylo dosaženo v odpovídajících 

kapitolách. Ačkoli se práce může jevit jako povrchní popis problematiky, rozsáhlejší pojetí by 

vyžadovalo mnohem větší rozsah a hloubku, což výrazně požaduje parametry této práce. 

Práce jako taková by mohla sloužit jako základ pro rozšíření, kdy je možno rozšiřovat počet 

popisovaných nástrojů, přidat další porovnávané parametry nebo doplnit metodiku pro hodnocení, 

např. na základě metody vícekriteriálního hodnocení variant.  
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