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2 Úvod 

Tento projekt je semestrální prací na kurz Zlepšování procesů budování IS (4IT421), zpracováván 

v zimním semestru, na přelomu roku 2013 a 2014. Projekt je rozdělen do dvou stěžejních částí, a 

to teoretické a praktické. Cílem teoretické části je uvést čtenáře do problematiky, objasnit mu 

klíčové pojmy související s tímto tématem a seznámit ho s vybranými nástroji, které se využívají 

při agilním vývoji SW. Cílem praktické části je na základě vytvořeného přehledu nástrojů zvolit 

konkrétní kategorie, dle kterých mohou být uvedené nástroje s obdobnými charakteristikami 

klasifikovány. Hlavním výstupem této práce je tedy analýza a následná kategorizace vybraných 

nástrojů.  

Východiskem pro napsání této práce je prostudování oficiálních webových stránek jednotlivých 

nástrojů a provedení dotazníkového průzkumu, zaměřeného na získání informací, potřebných pro 

sestavení uceleného přehledu. Dotazník je rozdělen do dvou částí, které jsou postupně 

zpřístupňovány ostatním studentům tohoto kurzu (prostřednictvím IBM connections a 

Integrovaného studijního IS), jejichž tématem semestrální práce je základní charakteristika a 

zhodnocení vždy jednoho konkrétního nástroje, využívaného především při agilním vývoji SW. 

První část dotazníku je zaměřena na získání základních informací o nástrojích (jako je například 

rok vydání a název poslední verze nástroje, společnost, která stojí za jeho poskytováním a odkaz 

na oficiální stránky), druhá část zjišťuje informace o technických parametrech nástrojů (například 

způsob pořízení, model, ve kterém je nástroj dostupný, zda podporuje českou lokalizaci a další 

technické požadavky). Na základě takto získaných informací je poté sestaven ucelený přehled, 

potřebný pro následnou kategorizaci. 

Práce je zpracovávána ve dvoučlenném týmu, a to především formou osobních schůzek, 

doplněných o internetovou komunikaci. Ta je podpořena sdílením potřebných dokumentů 

pomocí cloudového řešení. 

Do úvodu je vhodné ještě zmínit, co vlastně pojem nástroj (neboli Tool) v obecné rovině znamená. 

Jedná se o „softwarový produkt, který podporuje procesy životního cyklu softwaru1 a systému“. [1]  

V případě agilního nástroje pak uvažujeme takový softwarový produkt, který podporuje procesy 

agilního vývoje SW a je založen na základních principech a hodnotách definovaných v Manifestu 

agilního vývoje SW (viz kapitola 3.3.1 a 3.3.2). 

                                                 
1 Software (SW) = představuje souhrn všech programů a bývá taktéž označován jako programové vybavení. 

Dělí se na tři základní skupiny: základní programové vybavení (ZSW), aplikační programové vybavení (ASW) 

a prostředky pro podporu vývoje ASW, jeho implementaci a sledování provozu IS/ICT. [2] 
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3 Klíčové pojmy 

Tato kapitola definuje základní pojmy, které s tématem velice úzce souvisí a neměly by být 

opomenuty. Jsou totiž stěžejní pro správné porozumění dané problematice. Definic těchto pojmů 

existuje celá řada, avšak pro potřeby této semestrální práce jsme vždy zvolily – z našeho pohledu 

– nejvhodnější výklad. 

 Informační systém 

Nejdůležitější pojem, který je nutné v této souvislosti uvést, je informační systém (IS). Jedná se o 

základní termín, vyskytující se napříč celé oblasti informatiky. Zatímco pojem systém v obecné 

rovině představuje „účelově definovanou neprázdnou množinu prvků a množinu vazeb mezi nimi, 

přičemž vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi určují vlastnosti (chování) celku“ [2], tak pojem 

informační systém je definován jako „systém informačních a komunikačních technologií, dat a lidí, 

jehož cílem je efektivní podpora informačních, rozhodovacích a řídících procesů na všech úrovních 

řízení organizace“ [3]. Je tedy zřejmé, že v informatice je účelem IS zajistit vhodné vyjádření 

informací, které je dále zpracováváno a přenášeno v rámci nějakého dalšího systému. [2]  

 Budování IS/ICT 

Tento pojem zahrnuje ve své podstatě dvě hlavní oblasti procesů, a to vývoj IS/ICT a provoz IS/ICT. 

Často bývají tyto oblasti od sebe oddělovány, například z důvodu odlišných činností, které se 

v rámci těchto oblastí provádějí, a rozdílných aktérů, jež se těchto procesů účastní. Na druhou 

stranu ale existují i přístupy, které připouštějí spojení těchto dvou oblastí. V případě této 

semestrální práce je zvolen druhý z uvedených přístupů chápání této problematiky. Z toho vyplývá, 

že i samotné metodiky budování IS/ICT zde nejsou definovány pro každou oblast zvlášť, ale 

souhrnně popisují jednotlivé metody a postupy, jak pro vývoj, tak současně i pro provoz IS/ICT. 

[1] Taková metodika budování IS/ICT pak může být vymezena následovně: „Metodika budování 

IS/ICT definuje principy, procesy, praktiky, role, techniky, nástroje a produkty používané při vývoji, 

údržbě a provozu informačního systému, a to jak z hlediska softwarově inženýrského, tak z hlediska 

řízení“. [4] 

 Agilní x tradiční vývoj 

Agilní metodiky vznikly jako reakce na neustálý rozvoj v oblasti informačních technologií, který si 

vyžadoval určité změny.  Tradiční přístupy přestávaly být vyhovující, a proto se začínal prosazovat 

přístup nový, jehož podstatou byl rychlý vývoj, který umožňoval pružně reagovat na nové nebo 

měnící se požadavky. Metodiky tohoto přístupu jsou dnes pojmenovány jako agilní. [4] 
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Nejvýznamnější rozdíly mezi tradičním a agilním přístupem jsou naznačeny na následujícím 

obrázku.  

 

Srovnávány jsou tyto dva přístupy pomocí základních proměnných (funkcionalita, čas, zdroje), 

které figurují při vývoji softwaru. V případě tradičního přístupu je primárním cílem naplnit 

požadavky na funkcionalitu, které musí být přesně definovány již na začátku procesu vývoje. 

Druhořadé jsou pak zdroje a čas, u kterých tradiční přístup připouští možné změny. Zatímco agilní 

přístup si zakládá na neměnném čase a zdrojích, které je nutné přesně dodržet, tak změnám 

v tomto případě podléhá funkcionalita. Ta se v průběhu procesu přizpůsobuje na často se měnící 

požadavky. [5]  

3.3.1 Manifest agilního vývoje SW 

Představitelé agilních metodik v únoru 2001 podepsali „Manifest agilního vývoje softwaru“ a 

zároveň vytvořili „Alianci pro agilní vývoj softwaru“. Podstatou tohoto činu bylo sjednotit a 

deklarovat základní principy, které se musí při vývoji softwaru uplatňovat, aby se tak dosáhlo co 

nejefektivnějšího výsledku. I přestože je každá z metodik nějakým způsobem odlišná a něčím 

specifická, tak obecně je postavena na stejné bázi, jako všechny ostatní agilní metodiky. Z tohoto 

důvodu definovali autoři Manifestu základní principy pro vývoj agilních metodik a sjednotili své 

priority. Shodli se tak na následujících čtyřech klíčových hodnotách, ve kterých dávají přednost: [4] 

 Individualitám a komunikaci před procesy a nástroji, 

 Provozuschopnému softwaru před obsažnou dokumentací, 

 Spolupráci se zákazníkem před sjednáváním kontraktu, 

 Reakci na změnu před plněním plánu. 

Obrázek č. 1 – Rozdíly mezi tradičním a agilním přístupem, Zdroj: [5] 
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3.3.2 Hlavní principy agilních metodik 

Jak již bylo řečeno výše, tak součástí Manifestu bylo definování základních principů, kterými je 

nutné se při vývoji řídit. Těchto principů je celkem dvanáct a zní následovně: [6] 

1. „Naší nejvyšší prioritou je vyhovět zákazníkovi časným a průběžným dodáváním hodnotného 

softwaru. 

2. Vítáme změny v požadavcích, a to i v pozdějších fázích vývoje. Agilní procesy podporují 

změny vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka. 

3. Dodáváme fungující software v intervalech týdnů až měsíců, s preferencí kratší periody. 

4. Lidé z byznysu a vývoje musí spolupracovat denně po celou dobu projektu. 

5. Budujeme projekty kolem motivovaných jednotlivců. Vytváříme jim prostředí, podporujeme 

jejich potřeby a důvěřujeme, že odvedou dobrou práci. 

6. Nejúčinnějším a nejefektnějším způsobem sdělování informací vývojovému týmu z vnějšku i 

uvnitř něj je osobní konverzace. 

7. Hlavním měřítkem pokroku je fungující software. 

8. Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. Sponzoři, vývojáři i uživatelé by měli být schopni 

udržet stálé tempo trvale. 

9. Agilitu zvyšuje neustálá pozornost věnovaná technické výjimečnosti a dobrému designu. 

10. Jednoduchost – umění maximalizovat množství nevykonané práce – je klíčová. 

11. Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vzejdou ze samo-organizujících se týmů. 

12. Tým se pravidelně zamýšlí nad tím, jak se stát efektivnějším, a následně koriguje a 

přizpůsobuje své chování a zvyklosti.“ 

4 Vybraná hlediska pro kategorizaci 

Aby bylo možné rozdělit nástroje do jednotlivých kategorií, bylo nutné nejprve sestavit celkový 

přehled, ze kterého potenciální kategorie následně vyplynou. To je však podmíněno správným 

definováním sledovaných hledisek, které se v přehledu budou u jednotlivých nástrojů evidovat. 

V přehledu by zajisté neměly chybět základní informace, které slouží ke snadné identifikaci 

každého z nástrojů. Těmi jsou následující: název, rok vydání poslední verze, název poslední verze, 

společnost poskytující nástroj, oficiální webové stránky a podporovaný způsob vývoje SW (agilní 

či rigorózní). Další podstatné informace, které v našem přehledu figurují, jsou již více technického 

charakteru a doplňují tak základní informace o podrobnější náhled do dané problematiky. V rámci 

této charakteristiky nástrojů byla zvolena následující kritéria: podpora české lokalizace, důležité 

technické požadavky, model, v jakém je nástroj dostupný (SaaS, On-premise), způsoby pořízení 

(Open source, Komerční), metodiky, o které se nástroj opírá, a především také funkcionalita, kterou 

nástroj disponuje.  
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 Základní informace o nástroji 

U většiny nástrojů byly sledovány tyto informace: 

 Název nástroje 

 Verze, rok vydání 

 Firma a odkaz na webové stránky 

 Technické požadavky (HW a operační systém), integrace s jinými nástroji, mobilita 

 Cena 

 Zvolené kategorie 

 Zvolené kategorie 

Na základě sestaveného přehledu jsme vybraly následující kategorie pro porovnávání nástrojů: 

 Funkcionalita 

o Řízení požadavků (Requirements management) 

o Řízení projektů (Project management) 

o Vývoj (Development) 

o Správa zdrojového kódu (Source code management) 

o Řízení testů (Test management) 

o Sledování chyb (Defect management) 

o Řízení spolupráce (Collaborative management) 

o Nasazení (Deployment) 

 Dostupnost nástroje – SaaS/On-premise 

 Možnosti pořízení, resp. licencování – Open source/Komerční 

 Podporovaný způsob vývoje – Agilní/rigorózní 

 Rozsah podporované funkcionality – Komplexní nástroj/ integrovatelný s jinými nástroji 

 Metodiky, o které se nástroj opírá 

o Lean Development  

o Feature Driven Development 

o Scrum 

o XP 

o Agilní modelování 

o Adaptive Software Development 

o Crystal 

o Dynamic Systems Development Method  

o Kanban 
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4.2.1 Charakteristika kategorie funkcionality 

 Řízení požadavků (Requirements management) – V rámci této podkategorie probíhá 

proces dokumentování, analýza, sledování, stanovení priorit, odsouhlasení požadavků a 

řízení změn mezi zúčastněnými stranami. 

 Řízení projektů (Project management) – Do této podkategorie spadají nástroje, které 

slouží pro plánování a realizace úkolů v termínu, s plánovanými náklady, které vedou k 

dosažení stanovených cílů. 

 Vývoj (Development) – Zde probíhá samotné programování v konkrétním vývojovém 

prostředí za podpory nástrojů například NetBeans a Eclipse. 

 Správa zdrojového kódu (Source code management) – Jinak řečeno správa verzí, či revizí. 

Tyto nástroje slouží pro správu změn v dokumentech, programech a dalších informacích, 

uložených jako soubory v počítači. Nejčastěji je tato kategorie využívaná právě při vývoji 

SW (nejen pro soubory se zdrojovým kódem, ale i další dokumenty, kde se sleduje 

verzování). 

 Řízení testů (Test management) – Tyto nástroje slouží k vytvoření plánu na základě 

požadavků a specifikací, návrhu testovacích případů a generování výsledných reportů. 

 Sledování chyb (Defect management) – Do této kategorie byly zařazeny nástroje, které 

umožňují zachycení, rozlišení a následné nahlášení chyb ve zdrojovém kódu. 

 Řízení spolupráce (Collaborative management) – Nástroje podporující tuto funkcionalitu 

podporují spolupráci mezi členy týmu pracujícího na vývoji SW. 

 Nasazení (Deployment) – V rámci této podkategorie se provádí instalace a konfigurace 

určitého SW. 

5 Analýza nástrojů 

 Výběr nástrojů 

Prvním úkolem bylo sestavit seznam nástrojů, které budou v rámci této semestrální práce 

figurovat. Nástroje jsme získávaly z různých zdrojů. Nejprve jsme do naší práce začlenily ty, které 

jsou předmětem semestrálních prací, zpracovávaných ostatními studenty. Dále jsme je vyhledávaly 

pomocí internetových katalogů, zaměřených na tuto problematiku (například sourceforge.com). 

Posledním zdrojem, odkud jsme nástroje získaly, byly seznamy možných integrací, uvedené na 

oficiálních webových stránkách u námi vybraných nástrojů. Některé totiž pokrývaly jen velmi 

omezenou funkcionalitu, která se pomocí integrace s dalším nástrojem dala rozšířit. Celkem jsme 

tak pro analýzu vybraly 75 nástrojů, které podporují agilní vývoj SW.  
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 Postup provedení přehledu a kategorizace nástrojů 

Dalším úkolem bylo nutné stanovit hlediska a ukazatele, které se budou u jednotlivých nástrojů 

sledovat. Zpočátku byly vybrány náhodně dva nástroje, u nichž se zaznamenaly veškeré dostupné 

informace, které jsme o nástroji našly. Tímto způsobem jsme nadefinovaly základní strukturu 

přehledu. Ten byl však postupem času zpřesňován, až získal aktuální podobu ve formě obsáhlé 

tabulky, sdílené za pomocí služby Google Docs.  

V tomto okamžiku nastal proces vyhledávání a doplňování potřebných informací do zmíněné, 

předem připravené, tabulky. V rámci tohoto procesu jsme požádaly ostatní studenty (zabývající se 

souvisejícím tématem), aby nám poskytli informace o jejich konkrétním nástroji. Oslovily jsme je 

prostřednictvím Integrovaného studijního informačního systému a školní sítě connctions.vse.cz, 

kde jsme se na ně obrátily s žádostí o vyplnění námi připravených dotazníků (viz Přílohy), za 

účelem usnadnění vzájemné spolupráce. Tímto způsobem jsme získaly data o celé řadě nástrojů. 

Informace o ostatních nástrojích jsme však vyhledávaly samy, a to z oficiálních webových stránek 

a dalších relevantních zdrojů (viz Ostatní odkazy – podkapitola 10.2).  

V průběhu sestavování uceleného přehledu jsme současně definovaly i vyplývající kategorie, do 

kterých se nástroje s obdobnými charakteristikami budou seskupovat. Kategorií jsme ve výsledku 

vymezily 6. Za klíčovou jsme však považovaly Funkcionalitu, z jejíhož pohledu byly sledovány 

veškeré uvedené nástroje. Ne všechny nástroje totiž podléhaly detailnímu sledování a některá 

hlediska tak u nich byla vynechána. Primárně se u takto označených nástrojů sledovaly jen základní 

informace a již zmíněná funkcionalita. Po doplnění informací do všech ostatních kategorií v rámci 

detailně sledovaných nástrojů, vznikl výsledný přehled, jehož výsledky, resp. vyplněnou tabulku, 

jsme poskytly dalšímu týmu, za účelem jejího zapracování do webu (v rámci jiné semestrální práce).  

6 Přehled nástrojů 

Ucelený přehled je vyobrazen v následujících tabulkách. Ty jsou rozděleny do dvou částí: první 

část tabulek zachycuje základní informace o všech nástrojích (nejnovější verze, rok jejího vydání, 

firma a odkaz na oficiální stránky) a druhá část pak obsahuje doplňující informace (podpora české 

lokalizace, technické požadavky, uživatelské rozhraní, cena a také podpora mobility), a to pouze u 

detailně sledovaných nástrojů. Další ukazatele, z nichž vznikly jednotlivé kategorie, jsou rozebírány 

v následujících podkapitolách, a proto není nutné, aby byly uvedeny i v rámci tohoto přehledu. 

Ve sloupci legenda u základních informací jsou uvedeny následující hodnoty: ano – nástroj je 

předmětem semestrálních prací ostatních studentů (v ZS 2013/2014) a je u něj provedeno detailní 

sledování všech hledisek, x – nástroj není předmětem semestrálních prací ostatních studentů, 

avšak je detailně sledován, ne – nástroj není předmětem detailního sledování.
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 Přehled – Základní informace 

Název nástroje Legenda 
Rok vydání 

poslední verze 
Verze Firma (autor) Odkaz 

5PM ano 2013 2.1 Disarea www.5pmweb.com 

Accept360° x 2012 7.3.1 
Accept Software 
Corporation 

http://www.accept360.com/ 

Accompa x 2013 x Accompa, Inc http://www.accompa.com/index.html  

AccuRev x 2013 5.7 AccuRev, Inc. http://www.accurev.com/solutions  

JIRA Agile x 2013 6.1.x Atlassian https://www.atlassian.com/software/jira  

Agile Apex ne x x x http://www.userstories.com/products  

Agile Cockpit ne x x Prowareness http://www.userstories.com/products/92-agile-cockpit 

Agile for Scrum ne x x 
Agilo Software 
powered by agile42 

http://www.userstories.com/products/77-agilo-for-scrum 

HP Agile Manager ne 2013 x 
Hewlett-Packard 
Company 

http://www8.hp.com/cz/cs/software-
solutions/software.html?compURI=1310346&jumpid=re
g_r1002_czcs_c-001_title_r0002#.UqbtVvTuKhs  

Agilefant x x 3.3.3. 
Jarno Vähäniitty, Ph.D. 
(Tech) 

http://agilefant.com/features/  

Agility Limited ne x x Agility Limited http://www.userstories.com/products/87-agility-limited 

Agilo for trac x 2007 0.9.12 Agilo Software http://www.agilofortrac.com/ 

JIRA Bamboo x 2013 5.1 Atlassian https://www.atlassian.com/software/jira  

Basecamp ano 2013 x 37signals, LLC www.basecamp.com 

Bugzilla ano 1998 4.4.1 Mozilla Spaces www.bugzilla.org 

CA Clarity Project 
and Portfolio 
Management 

ne 2013 x CA Technologies 
http://www.ca.com/cz/lpg/about-ca-technologies-
cz/about-ca-cz/join.aspx 

Borland Caliber x 2013 11.2 
Borland Software 
Corporation 

http://www.borland.com/products/caliber/  

JIRA Capture x 2002 1.39 Atlassian https://www.atlassian.com/software/jira  

https://www.google.com/url?q=http://www.5pmweb.com/&usd=2&usg=ALhdy2-wdL5taBxDfwuLnUJ8hcMqBp7BLQ
https://www.google.com/url?q=http://www.accept360.com/&usd=2&usg=ALhdy2-TP7-_xDAqhijv108KdgRf0Ik_Jw
https://www.google.com/url?q=http://www.accompa.com/index.html&usd=2&usg=ALhdy29DD4hAXKZ-tBCIuUQogHaJq9KcBw
https://www.google.com/url?q=http://www.accurev.com/solutions&usd=2&usg=ALhdy2_w9IYQtwrNFl6OQUCg9oiabGgv_Q
https://www.google.com/url?q=https://www.atlassian.com/software/jira&usd=2&usg=ALhdy2_dlyjRx1kWl91kNgVzUFc6juQBkg
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products&usd=2&usg=ALhdy2_ZbRjGgqoFGywk5aQf_LRaTGTjDg
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/92-agile-cockpit&usd=2&usg=ALhdy29ihYK0xFYl3DG4tPFmblhcCMRdNA
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/77-agilo-for-scrum&usd=2&usg=ALhdy29EKrXgBjU2oT2NsF4pml74mfpQ5g
https://www.google.com/url?q=http://www8.hp.com/cz/cs/software-solutions/software.html%3FcompURI%3D1310346%26jumpid%3Dreg_r1002_czcs_c-001_title_r0002%23.UqbtVvTuKhs&usd=2&usg=ALhdy29S7zFsi_GewTk0W45wYgjAePtYbA
https://www.google.com/url?q=http://www8.hp.com/cz/cs/software-solutions/software.html%3FcompURI%3D1310346%26jumpid%3Dreg_r1002_czcs_c-001_title_r0002%23.UqbtVvTuKhs&usd=2&usg=ALhdy29S7zFsi_GewTk0W45wYgjAePtYbA
https://www.google.com/url?q=http://www8.hp.com/cz/cs/software-solutions/software.html%3FcompURI%3D1310346%26jumpid%3Dreg_r1002_czcs_c-001_title_r0002%23.UqbtVvTuKhs&usd=2&usg=ALhdy29S7zFsi_GewTk0W45wYgjAePtYbA
https://www.google.com/url?q=http://agilefant.com/features/&usd=2&usg=ALhdy2__5mgkrhx7AyCCDDWXlBtVDRyvYw
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/87-agility-limited&usd=2&usg=ALhdy28lZZz5F4zTW6NZc8auhty55Cl_TA
https://www.google.com/url?q=http://www.agilofortrac.com/&usd=2&usg=ALhdy2-rZorUSzHfQwyV3Q-5L0JHh3ELtg
https://www.google.com/url?q=https://www.atlassian.com/software/jira&usd=2&usg=ALhdy2_dlyjRx1kWl91kNgVzUFc6juQBkg
https://www.google.com/url?q=http://www.basecamp.com/&usd=2&usg=ALhdy29D2pEl6D3PXTf1f3LjkEK0rQzxhg
https://www.google.com/url?q=http://www.bugzilla.org/&usd=2&usg=ALhdy29xT-ZEfxFqIzDF1LGg1jD4pFCc7Q
http://www.ca.com/cz/lpg/about-ca-technologies-cz/about-ca-cz/join.aspx
http://www.ca.com/cz/lpg/about-ca-technologies-cz/about-ca-cz/join.aspx
https://www.google.com/url?q=http://www.borland.com/products/caliber/&usd=2&usg=ALhdy29Tz2r3IvldRumPkBZbHjtmxMMvMw
https://www.google.com/url?q=https://www.atlassian.com/software/jira&usd=2&usg=ALhdy2_dlyjRx1kWl91kNgVzUFc6juQBkg
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Název nástroje Legenda 
Rok vydání 

poslední verze 
Verze Firma (autor) Odkaz 

Chili Project x 2013 3.8.0 x https://www.chiliproject.org/projects/chiliproject  

CollabNet 
CloudForge 

ne x x CollabNet, Inc. https://cloudforge.com/ 

JIRA Confluence x 2013 5.4. Atlassian https://www.atlassian.com/software/jira  

Jama Contour ne 3.6 2013 JAMA SOFTWARE http://www.jamasoftware.com/solution/  

Borland DevPartner x x 10.6.1. 
Borland Software 
Corporation 

http://www.borland.com/products/devpartner/  

EasyProject ano 2013 rc08.01 Easy Software s.r.o www.easyproject.cz/cz 

Eylean Board ne x x Prewise UAB http://www.userstories.com/products/81-eylean-board 

FitNesse ne 2013 20131110 FitNesse http://fitnesse.org/ 

Flying Donut ne x x Flying Donut P.C. http://www.userstories.com/products/91-flying-donut 

GitHub ne x x GitHub, Inc. https://github.com/ 

GreenHopper ne x x Atlassian 
http://www.userstories.com/products/63-greenhopper-
for-jira 

Hansoft ne x x Hansoft http://www.userstories.com/products/61-hansoft 

Maelscrum ne x x Gerrard Consulting http://www.userstories.com/products/74-maelscrum 

MantisBT x 2013 1.2.15 Victor Boctor http://www.mantisbt.org/ 

Mercurial x 2013 2.8.1 Matt Mackall http://mercurial.selenic.com/  

OnTime x 2013 13.3.1.10195 Axosoft http://www.ontimenow.com/ 

Perforce Software x 2013 

Perforce 
Versioning 

Engine 
2013.2/740675 

Perforce Software Inc. http://www.perforce.com/ 

Pivotal Tracker ano 2013 x Pivotal Labs, Inc. www.pivotaltracker.com 

Playground ne x x Colladeo L.L.C. http://www.userstories.com/products/68-playground 

Podio ano 2013 x Citrix www.podio.com 

Polarion ALM ano 2013 
Polarion 2013 

Service Release 
2 (SR2) 

Polarion Software www.polarion.com/products/alm  

https://www.google.com/url?q=https://www.chiliproject.org/projects/chiliproject&usd=2&usg=ALhdy29oa54BEaicxlzkCqlsGR-XJbp0qQ
https://cloudforge.com/
https://www.google.com/url?q=https://www.atlassian.com/software/jira&usd=2&usg=ALhdy2_dlyjRx1kWl91kNgVzUFc6juQBkg
https://www.google.com/url?q=http://www.jamasoftware.com/solution/&usd=2&usg=ALhdy29rJveZc0SX7U3srMWKKhNcMWwUNQ
https://www.google.com/url?q=http://www.borland.com/products/devpartner/&usd=2&usg=ALhdy2_dpiu2bmwIv4vaRf3OACOdYDOyzQ
https://www.google.com/url?q=http://www.easyproject.cz/cz&usd=2&usg=ALhdy29SC_6z70GFgtXOF-egfAiq8rIXZg
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/81-eylean-board&usd=2&usg=ALhdy29LHS_epAziTLs_dItGrQE6igO_1Q
https://www.google.com/url?q=http://fitnesse.org/&usd=2&usg=ALhdy2-2k7KxWpmx_IVgRW3lFMxfSWK4hQ
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/91-flying-donut&usd=2&usg=ALhdy29bUtjEQFIP531mqi2i_WN6afWw2A
https://www.google.com/url?q=https://github.com/&usd=2&usg=ALhdy29uAEZ7Tf8il3bNZlcCJbm80rXTiA
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/63-greenhopper-for-jira&usd=2&usg=ALhdy2-kkvihFOp69wzt6c3nZVEdlwmnvQ
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/63-greenhopper-for-jira&usd=2&usg=ALhdy2-kkvihFOp69wzt6c3nZVEdlwmnvQ
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/61-hansoft&usd=2&usg=ALhdy28IfnJomj1x_qcMxNEwdBBXKAoQdQ
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/74-maelscrum&usd=2&usg=ALhdy29a6l7isBfqhfoE-5P_Uz_umNockA
https://www.google.com/url?q=http://www.mantisbt.org/&usd=2&usg=ALhdy29qgz1FdR3Lij2XA7sYpds_gCBE1A
https://www.google.com/url?q=http://mercurial.selenic.com/&usd=2&usg=ALhdy28RI92bwOTkg8oJMPDXZWvWGry89Q
https://www.google.com/url?q=http://www.ontimenow.com/&usd=2&usg=ALhdy29nJhMUr0vnkKc2ssp2svFHWJAMjg
https://www.google.com/url?q=http://www.perforce.com/&usd=2&usg=ALhdy2_nNfgEIyTyXV5G1apuwJy4tzHyaA
https://www.google.com/url?q=http://www.pivotaltracker.com/&usd=2&usg=ALhdy28S0jD9BMk7RfxPHOs25FrVamwHyQ
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/68-playground&usd=2&usg=ALhdy28IpOOWTy1SntUA8vl2nfjfFTGr6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.podio.com/&usd=2&usg=ALhdy2-F7mKUSXBdJKeMcdKpFGnZ3fLNcA
https://www.google.com/url?q=http://www.polarion.com/products/alm&usd=2&usg=ALhdy2-n98P1DDpPnhBzx1mp7Zn2PPFoGA
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Název nástroje Legenda 
Rok vydání 

poslední verze 
Verze Firma (autor) Odkaz 

QASymphony 
qTrace 

x 2013 qTraceV3 QASymphony http://www.qasymphony.com/qtrace.html  

HP Quality Center ne x x 
Hewlett-Packard 
Company 

http://www8.hp.com/us/en/software-
solutions/software.html?compURI=1172141#tab=TAB1  

Rally Software 
Development 

x 2013 x 
Rally Software 
Development Corp. 

www.rallydev.com 

IBM Rational 
Requirements 
Composer 

ne 2013 4.0.6 
IBM Česká republika, 
spol. s r.o. 

http://www-03.ibm.com/software/products/en/rrc  

IBM Rational 
RequisitePro 

x 2013 7.1.4 
IBM Česká republika, 
spol. s r.o. 

http://www-03.ibm.com/software/products/cs/reqpro/  

Rational Team 
Concert v. 4 

ano 2013 v. 4.0.4 IBM www.jazz.net/products/rational-team-concert 

Redmine ano 2013 2.4.1 Jean-Philippe Lang http://www.redmine.org 

Ryma Technologies 
FeaturePlan 

x 2012 
FeaturePlan 

2012 

Ryma Technology 
Solutions Inc. 

http://www.rymatech.com/en/products/featureplan.html  

Saros - Distributed 
Party Programming 

ne 2013 
Saros-dropin-

13.3.22 
Eclipse http://www.saros-project.org/ 

ScrumDesk ne 2012 v.2.2 ScrumDesk s.r.o. http://www.scrumdesk.com/ 

CollabNet 
ScrumWorks Pro 

ne x 6.3 CollabNet, Inc. http://www.collab.net/products/scrumworks  

Seapine Software 
TestTrack 

ne 2013 2013.1.3 Seapine Software, Inc. http://www.seapine.com/ttpro.html  

Serena Business 
Mashup 

ne x x Serena Software Inc. http://www.serena.com/index.php/en/  

Serena 
Requirements 
Manager 

ne x x Serena Software Inc. 
http://www.serena.com/index.php/en/products/serena-
requirements-manager/ 

Borland Silk 
Central 

x 2013 13.0. 
Borland Software 
Corporation 

http://www.borland.com/products/silkcentral/  

Borland Silk 
Performer 
(Cloudburst) 

x x 10 
Borland Software 
Corporation 

http://www.borland.com/products/silkperformer/  

Borland Silk 
QALoad 

x x x 
Borland Software 
Corporation 

http://www.borland.com/products/silkqaload/  

Borland Silk Test 
(Silk Test 
Workbench, Silk4J, 
Silk4Net) 

x 2013 14.0. 
Borland Software 
Corporation 

http://www.borland.com/products/silktest/  

https://www.google.com/url?q=http://www.qasymphony.com/qtrace.html&usd=2&usg=ALhdy2_nB3S4Kmn-IClIpkE6Srv5eLorZg
https://www.google.com/url?q=http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/software.html%3FcompURI%3D1172141%23tab%3DTAB1&usd=2&usg=ALhdy2_9flyfXxKJTwbGXTUR235SkGW_1g
https://www.google.com/url?q=http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/software.html%3FcompURI%3D1172141%23tab%3DTAB1&usd=2&usg=ALhdy2_9flyfXxKJTwbGXTUR235SkGW_1g
https://www.google.com/url?q=http://www.rallydev.com/&usd=2&usg=ALhdy2-7HHABbIXDLtvZFSMXGQIWZB102A
https://www.google.com/url?q=http://www-03.ibm.com/software/products/en/rrc&usd=2&usg=ALhdy2_lLtK8ap8bymzg6JDSydrJ8PSH5g
https://www.google.com/url?q=http://www-03.ibm.com/software/products/cs/reqpro/&usd=2&usg=ALhdy28714lUh1SBADRq0w6QkJF63kQgmA
https://www.google.com/url?q=http://www.jazz.net/products/rational-team-concert&usd=2&usg=ALhdy28mO5BUENvLFmRxgIpxT7q0eRsjTg
https://www.google.com/url?q=http://www.redmine.org&usd=2&usg=ALhdy2-u7lLlVHUVSBTGQCX1IeXGcnogWg
https://www.google.com/url?q=http://www.rymatech.com/en/products/featureplan.html&usd=2&usg=ALhdy28uM3JBLPTrtYJHznQ87cMViYxZrA
https://www.google.com/url?q=http://www.saros-project.org/&usd=2&usg=ALhdy2_o26Levqq4GTXIW-ugZIMFs6darw
https://www.google.com/url?q=http://www.scrumdesk.com/&usd=2&usg=ALhdy29omIEWhYobs_Ig6KxTBCTm4abnvg
https://www.google.com/url?q=http://www.collab.net/products/scrumworks&usd=2&usg=ALhdy28i0y0BGcpG26BDgxhOFkoRG32YPQ
https://www.google.com/url?q=http://www.seapine.com/ttpro.html&usd=2&usg=ALhdy28PO0ANpjCctae5zwbiDD7zhaBzgw
https://www.google.com/url?q=http://www.serena.com/index.php/en/&usd=2&usg=ALhdy2-eLujwbaywtcpEWS8DLa8kGnHOyg
https://www.google.com/url?q=http://www.serena.com/index.php/en/products/serena-requirements-manager/&usd=2&usg=ALhdy28k-I_unwFwZZGl7AynZUaAwrcUZg
https://www.google.com/url?q=http://www.serena.com/index.php/en/products/serena-requirements-manager/&usd=2&usg=ALhdy28k-I_unwFwZZGl7AynZUaAwrcUZg
https://www.google.com/url?q=http://www.borland.com/products/silkcentral/&usd=2&usg=ALhdy28rBjS1uy0OhDSFhYCJ-FMmwdAu1w
https://www.google.com/url?q=http://www.borland.com/products/silkperformer/&usd=2&usg=ALhdy28DWh2a5x3BswS0IzFzFo_RUy3GBg
https://www.google.com/url?q=http://www.borland.com/products/silkqaload/&usd=2&usg=ALhdy29h_dIhAD8ctzrp5rNQwo3aKeREag
https://www.google.com/url?q=http://www.borland.com/products/silktest/&usd=2&usg=ALhdy2_-qh6fkg2_3_2Dxawac22sTzCeYg
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Název nástroje Legenda 
Rok vydání 

poslední verze 
Verze Firma (autor) Odkaz 

Borland Silk 
TestPartner 

x x x 
Borland Software 
Corporation 

http://www.borland.com/products/silktestpartner/  

SmartBear 
Software Planner 

ne 2013 9.8.4 SmartBear Software 
http://smartbear.com/news/press-releases/smartbear-
automatedqa-and-pragmatic-software/  

SmartBear 
TestComplete 

ne 2013 9.31 SmartBear Software 
http://smartbear.com/products/qa-tools/automated-
testing-tools/ 

Software 2020 ne x x Software 2020 http://www.userstories.com/products/83-software- 

SonicAgile ne x x SonicAgile 
http://www.userstories.com/products/88-sonicagile--
scrum-project-management-tool 

CollabNet 
Subversion 

ne 2013 1.8.5 CollabNet, Inc. http://subversion.apache.org/  

Tandemseven 
UX360 

ne x x TandemSeven http://www.tandemseven.com/enterprise-ux-tools/ 

TargetProcess ano 2013 v.3 TargetProcess, Inc. www.targetprocess.com 

TeamPulse ne x x Telerik http://www.userstories.com/products/71-teampulse 

Testuff ne 2013 1.61 Testuff, Ltd. http://www.testuff.com/ 

ThoughtWorks 
Mingle 

ano 2013 v1.0b3 ThoughtWorks, Inc. 
www.thoughtworks.com/products/mingle-agile-project-
management 

Timebox ne x x Equas Software http://www.userstories.com/products/82-timebox 

Trello ano 2011 x 
Fog Creek Software, 
Inc. 

https://trello.com/ 

VersionOne ano 2013 
Team, Catalyst, 

Enterprise, 
Ultimate 

VersionOne, Inc. www.versionone.com 

Work Engine ne x x EPM Live http://www.userstories.com/products/79-workengine 

XPlanner+ ano 2009 
XPlanner Plus 

v1.0b3 
Xplanner http://xplanner-plus.sourceforge.net/index.html  

Yodiz ne x x Yodiz http://www.yodiz.com/yodiz-integration-with-github.html 

ZenTao project & 
scrum tool 

x 2012 ZenTaoPMS 3.3 

Qingdao nature easy 
soft network 
technology Co, LTD 

http://www.zentao.net/en/ 

 

Poznámka: „x“ v ostatních sloupcích (mimo Legendu) značí, že nástroj tímto prvkem nedisponuje, popřípadě, že informace o 

konkrétní skutečnosti nebyla nalezena 

https://www.google.com/url?q=http://www.borland.com/products/silktestpartner/&usd=2&usg=ALhdy28OrZR5wPWahLxfX3iq1z6ra4ap1w
https://www.google.com/url?q=http://smartbear.com/news/press-releases/smartbear-automatedqa-and-pragmatic-software/&usd=2&usg=ALhdy2_0PxhZbDbftvif0R-p9eIB07a_Pw
https://www.google.com/url?q=http://smartbear.com/news/press-releases/smartbear-automatedqa-and-pragmatic-software/&usd=2&usg=ALhdy2_0PxhZbDbftvif0R-p9eIB07a_Pw
https://www.google.com/url?q=http://smartbear.com/products/qa-tools/automated-testing-tools/&usd=2&usg=ALhdy28kCOrDuXPzIrQsdrC_hW_T1iWJHw
https://www.google.com/url?q=http://smartbear.com/products/qa-tools/automated-testing-tools/&usd=2&usg=ALhdy28kCOrDuXPzIrQsdrC_hW_T1iWJHw
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/83-software-&usd=2&usg=ALhdy29WRvRLU10iKI2RNnlHuJ6NXv4SSA
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/88-sonicagile--scrum-project-management-tool&usd=2&usg=ALhdy29af8G7J5CfiNmiQehiU8Udg6Gp6w
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/88-sonicagile--scrum-project-management-tool&usd=2&usg=ALhdy29af8G7J5CfiNmiQehiU8Udg6Gp6w
https://www.google.com/url?q=http://subversion.apache.org/&usd=2&usg=ALhdy29mKpRudWNgOQ4bPokWZW13SqAJpQ
https://www.google.com/url?q=http://www.tandemseven.com/enterprise-ux-tools/&usd=2&usg=ALhdy28qDE4xZL9yVlVcF40fbQOI9S8AhQ
https://www.google.com/url?q=http://www.targetprocess.com/&usd=2&usg=ALhdy29x4ptheB1LPKyytJjkPIbKqpw76g
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/71-teampulse&usd=2&usg=ALhdy29_Mq2Oiu-6kPYgHsxew_WHFqFf1A
https://www.google.com/url?q=http://www.testuff.com/&usd=2&usg=ALhdy29_6lYMIhiMTDyIj96co5h-2i6ixg
https://www.google.com/url?q=http://www.thoughtworks.com/products/mingle-agile-project-management&usd=2&usg=ALhdy29mtINfL0WYbalc_iCYoNd1_FIa-g
https://www.google.com/url?q=http://www.thoughtworks.com/products/mingle-agile-project-management&usd=2&usg=ALhdy29mtINfL0WYbalc_iCYoNd1_FIa-g
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/82-timebox&usd=2&usg=ALhdy2_1yYqKtwJ1tLjO4v1TbOxzBCqQBg
https://www.google.com/url?q=https://trello.com/&usd=2&usg=ALhdy2_dknChhQAmtZsigqR-SccHgfGizQ
https://www.google.com/url?q=http://www.versionone.com/&usd=2&usg=ALhdy2-lMB_8l1tFt_kZ7tX3LvS8CFNDTg
https://www.google.com/url?q=http://www.userstories.com/products/79-workengine&usd=2&usg=ALhdy28jYK39OZx4ibs8UKc-lYbnJykg9g
https://www.google.com/url?q=http://xplanner-plus.sourceforge.net/index.html&usd=2&usg=ALhdy2_v7iNlt57WHTDFmaMdXSrUPv472w
https://www.google.com/url?q=http://www.yodiz.com/yodiz-integration-with-github.html&usd=2&usg=ALhdy282aEumZ7bS5157PGsIbxq68GBaqg
https://www.google.com/url?q=http://www.zentao.net/en/&usd=2&usg=ALhdy28d4PHyvR_xEJ17K5WYYezyrNsDfA
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 Přehled – Doplňující informace 

Název nástroje 
Podpora 

české 
lokalizace 

Technické požadavky 
Podporovaný 

OS 
Uživatelské 

rozhraní 
Cena 

Podpora 
mobility 

5PM ano AJAX, Adobe Flashinterface 

Mac, Linux, 
webové 

prohlížeče - IE, 
Firefox, Chrome, 

Safari, Opera 

web-based  
http://www.5pmweb.com

/plans.php 

Ano 
(iPhone, 

iPad, 
Android, 

Blackberry, 
Windows 
Mobile) 

Accept360° x 
http://help.accept360.com/display/AROLH/

Platform+Support 

http://help.accept3
60.com/display/A
ROLH/Platform+S

upport 

x x x 

Accompa x x x x 
http://www.accompa.co

m/purchase.html 

x 

AccuRev x x 
POSIX Mac OS X 
Windows, Linux 

x x x 

JIRA Agile x 

"alokovat minimálně 512m, doporučují 
používat IE verze 9, nižší nejsou 

podporované 
https://confluence.atlassian.com/display/A
GILE/JIRA+Agile+Installation+and+Upgrad

e+Guide 
https://confluence.atlassian.com/display/A

GILE/Supported+Platforms 

x x 
https://www.atlassian.co

m/purchase/ 

x 

Agilefant x Java Windows/Unix web-based free x 

Agilo for trac x Apache License 2.0. 
Windows, 

VMWare Virtual 
appliance 

x x x 

JIRA Bamboo x 

https://confluence.atlassian.com/display/BA
MBOO/Bamboo+installation+guide 

https://confluence.atlassian.com/display/BA
MBOO/Supported+platforms 

Windows, Mac, 
Linux 

web-based 
https://www.atlassian.co

m/purchase/ 

x 

Basecamp x x x web-based 
https://confluence.atlassi
an.com/display/BAMBO
O/Supported+platforms  

ano  
(iOS, 

Android, 
Windows 
Phone) 

http://www.5pmweb.com/plans.php
http://www.5pmweb.com/plans.php
http://help.accept360.com/display/AROLH/Platform+Support
http://help.accept360.com/display/AROLH/Platform+Support
http://help.accept360.com/display/AROLH/Platform+Support
http://help.accept360.com/display/AROLH/Platform+Support
http://help.accept360.com/display/AROLH/Platform+Support
http://help.accept360.com/display/AROLH/Platform+Support
http://www.accompa.com/purchase.html
http://www.accompa.com/purchase.html
https://confluence.atlassian.com/display/AGILE/JIRA+Agile+Installation+and+Upgrade+Guide
https://confluence.atlassian.com/display/AGILE/JIRA+Agile+Installation+and+Upgrade+Guide
https://confluence.atlassian.com/display/AGILE/JIRA+Agile+Installation+and+Upgrade+Guide
https://confluence.atlassian.com/display/AGILE/Supported+Platforms
https://confluence.atlassian.com/display/AGILE/Supported+Platforms
https://www.atlassian.com/purchase/
https://www.atlassian.com/purchase/
https://confluence.atlassian.com/display/BAMBOO/Bamboo+installation+guide
https://confluence.atlassian.com/display/BAMBOO/Bamboo+installation+guide
https://confluence.atlassian.com/display/BAMBOO/Supported+platforms
https://confluence.atlassian.com/display/BAMBOO/Supported+platforms
https://www.atlassian.com/purchase/
https://www.atlassian.com/purchase/
https://confluence.atlassian.com/display/BAMBOO/Supported+platforms
https://confluence.atlassian.com/display/BAMBOO/Supported+platforms
https://confluence.atlassian.com/display/BAMBOO/Supported+platforms
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Název nástroje 
Podpora 

české 
lokalizace 

Technické požadavky 
Podporovaný 

OS 
Uživatelské 

rozhraní 
Cena 

Podpora 
mobility 

Bugzilla ano 

http://www.bugzilla.org/requirements/ 
potřeba server Apache, PERL a 

spolupracuje s databázemi MySQL, MS 
SQL, PostgreSQL.  

Windows, Mac, 
Linux, a další 

x free x 

Borland Caliber x 

http://www.borland.com/_images/BDS-
Caliber%2011-2_tcm32-210824.pdf 

Server: Windows 7, Windows Server 2012, 
2008 R2, 2008 SP2, VMWare ESX Server 

Client: Windows 7, Windows Vista, 
VMWare ESX Server, Windows XP 

Windows x x x 

JIRA Capture x x x x 
https://www.atlassian.co

m/purchase/  

x 

Chili Project x 
FreeBSD, Mac OS X Server, Ruby 

Enterprise Edition 1.8.7 
Linux, Windows, 
MacOS, Solaris 

web-based x x 

JIRA Confluence x 
https://confluence.atlassian.com/display/D

OC/Supported+Platforms  

Windows, Linux web-based 
https://www.atlassian.co

m/purchase/  

x 

Borland 
DevPartner 

x x x x x x 

EasyProject ano x x web-based 

http://www.easyproject.c

z/cz/licence-ceny-

software-rizeni-projektu  

ano 

MantisBT ano 

configured web server, the PHP 
programming language interpreter and a 
relational database management system 

supported by MantisBT and ADOdb 

Windows, Linux, 
Mac OS, OS/2, 

and others 
web-based free ano 

Mercurial x 

Mercurial uses Python (versions 2.4 
through 2.7). Most ready-to-run Mercurial 

distributions include Python or use the 
Python that comes with your operating 
system. When building from source you 

should confirm that an appropriate Python 
version is available. 

Microsoft 
Windows, 

GNU/Linux, Mac 
OS X, Solaris 11 

Express and 
others 

x free x 

OnTime x 

http://www.axosoft.com/Support/docs/ad

min07/flash/Administrator_Guide/OnTime_I

nstallation/installation_requirements.htm  

Cross-platform web-based 
http://www.ontimenow.c

om/pricing  

ano 

Perforce 
Software 

x x 

Microsoft 
Windows, Mac OS 
X, Linux, Solaris, 

FreeBSD 

x 

http://www.perforce.com

/purchase/pricing-

licensing  

ano 

http://www.bugzilla.org/requirements/
http://www.borland.com/_images/BDS-Caliber%2011-2_tcm32-210824.pdf
http://www.borland.com/_images/BDS-Caliber%2011-2_tcm32-210824.pdf
https://www.google.com/url?q=https://www.atlassian.com/purchase/&usd=2&usg=ALhdy28pN8S_26V8Gn1s_21ET9fCa85oSg
https://www.google.com/url?q=https://www.atlassian.com/purchase/&usd=2&usg=ALhdy28pN8S_26V8Gn1s_21ET9fCa85oSg
https://www.google.com/url?q=https://confluence.atlassian.com/display/DOC/Supported%2BPlatforms&usd=2&usg=ALhdy2-TchI-5tVVQtZy2O4hF5lXEL6Y6A
https://www.google.com/url?q=https://confluence.atlassian.com/display/DOC/Supported%2BPlatforms&usd=2&usg=ALhdy2-TchI-5tVVQtZy2O4hF5lXEL6Y6A
https://www.google.com/url?q=https://www.atlassian.com/purchase/&usd=2&usg=ALhdy28pN8S_26V8Gn1s_21ET9fCa85oSg
https://www.google.com/url?q=https://www.atlassian.com/purchase/&usd=2&usg=ALhdy28pN8S_26V8Gn1s_21ET9fCa85oSg
https://www.google.com/url?q=http://www.easyproject.cz/cz/licence-ceny-software-rizeni-projektu&usd=2&usg=ALhdy29JhymeVimCxXXr2DgQ6DBgssDT5g
https://www.google.com/url?q=http://www.easyproject.cz/cz/licence-ceny-software-rizeni-projektu&usd=2&usg=ALhdy29JhymeVimCxXXr2DgQ6DBgssDT5g
https://www.google.com/url?q=http://www.easyproject.cz/cz/licence-ceny-software-rizeni-projektu&usd=2&usg=ALhdy29JhymeVimCxXXr2DgQ6DBgssDT5g
https://www.google.com/url?q=http://www.axosoft.com/Support/docs/admin07/flash/Administrator_Guide/OnTime_Installation/installation_requirements.htm&usd=2&usg=ALhdy28nFaMjE3c4aQ_bqzrzJwxbhl-D1g
https://www.google.com/url?q=http://www.axosoft.com/Support/docs/admin07/flash/Administrator_Guide/OnTime_Installation/installation_requirements.htm&usd=2&usg=ALhdy28nFaMjE3c4aQ_bqzrzJwxbhl-D1g
https://www.google.com/url?q=http://www.axosoft.com/Support/docs/admin07/flash/Administrator_Guide/OnTime_Installation/installation_requirements.htm&usd=2&usg=ALhdy28nFaMjE3c4aQ_bqzrzJwxbhl-D1g
https://www.google.com/url?q=http://www.ontimenow.com/pricing&usd=2&usg=ALhdy2-8LhGmXYCCumI0E-GSM6auHvH6gg
https://www.google.com/url?q=http://www.ontimenow.com/pricing&usd=2&usg=ALhdy2-8LhGmXYCCumI0E-GSM6auHvH6gg
https://www.google.com/url?q=http://www.perforce.com/purchase/pricing-licensing&usd=2&usg=ALhdy28WnT4i165JXhNL3wO7_eB0vT4L2g
https://www.google.com/url?q=http://www.perforce.com/purchase/pricing-licensing&usd=2&usg=ALhdy28WnT4i165JXhNL3wO7_eB0vT4L2g
https://www.google.com/url?q=http://www.perforce.com/purchase/pricing-licensing&usd=2&usg=ALhdy28WnT4i165JXhNL3wO7_eB0vT4L2g
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Název nástroje 
Podpora 

české 
lokalizace 

Technické požadavky 
Podporovaný 

OS 
Uživatelské 

rozhraní 
Cena 

Podpora 
mobility 

Pivotal Tracker x x x web-based 

http://www.pivotaltracke

r.com/why-

tracker/pricing/  

ano 

Podio x x x web-based 
https://company.podio.c

om/pricing  

ano 

Polarion ALM ano 

The web-based nature of the solution does 
not impose any specific requirements on 

the client side, and can be accessed 
through any desktop computer with a web 
browser, enabling easy deployment and 

integration with existing IT infrastructures. 
Custom applications connect through web 
services, HTTP/HTTPS, Java application 
programming interfaces (APIs), Simple 
Object Access Protocol (SOAP), and 
Extensible Markup Language (XML). 

x web-based 

http://www.polarion.com

/products/alm/licensing.

php  

ano 

QASymphony 
qTrace 

x x Windows web-based 
http://www.qasymphony.

com/pricing.html  

x 

Rally Software 
Development 

x x Cross-platform web-based 

http://www.rallydev.com/

platform-products/rally-

editions  

x 

IBM Rational 
RequisitePro 

ano 
http://www-

03.ibm.com/software/products/cs/reqpro/  

Windows x x x 

Rational Team 
Concert v. 4 

ano 

SW: 
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Eclipse, Visual Studio 
 

HW: 
1GB RAM minimum, (2GB recommended), 
1GB disk space minimum, Intel Pentium 4 

processor minimum 

Windows 7, 
Windows Vista, 
Windows XP, 

Redhat Enterprise 
Linux, SUSE 

Linux Enterprise 
Desktop, Ubuntu 

LTS Desktop  

web-based 

https://www-

112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtool

s/paexpress/Express?part_number=D0GHYLL

%2CD0GI6LL%2CD0GKJLL%2CD0GPCLL%2C

D0GKHLL%2CD0GNDLL%2CD0GKQLL%2CD0

GMULL%2CD0GHULL%2CD0GHMLL%2CD0P

VRLL%2CD0PVHLL%2CD0GI5LL%2CD0GMDL

L%2CD0GIDLL%2CD0GN4LL%2CD0GL4LL%2

CD0GNWLL%2CD0GL8LL%2CD0GLKLL&catal

ogLocale=en_US&Locale=en_US&country=U

SA&PT=jsp&CC=USA&VP=&TACTICS=%26S

_TACT%3D%26S_CMP%3D%26brand%3Dnon

e&ibm-submit=View+US+prices+%26+buy 

x 

Redmine ano x 
Windows, Linux, 

Mac OS 
web-based free ano 

Ryma 
Technologies 
FeaturePlan 

x x x web-based 

http://www.rymatech.com/en/a

bout-us/press-releases-and-

news/22-press-releases-

2012/95-ryma-announces-

aggressive-new-pricing-for-

featureplan.html  

x 

https://www.google.com/url?q=http://www.pivotaltracker.com/why-tracker/pricing/&usd=2&usg=ALhdy28L8nk-gjornBfbVZ0cGxorHZVCQw
https://www.google.com/url?q=http://www.pivotaltracker.com/why-tracker/pricing/&usd=2&usg=ALhdy28L8nk-gjornBfbVZ0cGxorHZVCQw
https://www.google.com/url?q=http://www.pivotaltracker.com/why-tracker/pricing/&usd=2&usg=ALhdy28L8nk-gjornBfbVZ0cGxorHZVCQw
https://www.google.com/url?q=https://company.podio.com/pricing&usd=2&usg=ALhdy285GJ0jHdDQirVkc9tbks9Z9QJ3tQ
https://www.google.com/url?q=https://company.podio.com/pricing&usd=2&usg=ALhdy285GJ0jHdDQirVkc9tbks9Z9QJ3tQ
https://www.google.com/url?q=http://www.polarion.com/products/alm/licensing.php&usd=2&usg=ALhdy28P41GsfpkFvPJUcmJDaQG4LItlGQ
https://www.google.com/url?q=http://www.polarion.com/products/alm/licensing.php&usd=2&usg=ALhdy28P41GsfpkFvPJUcmJDaQG4LItlGQ
https://www.google.com/url?q=http://www.polarion.com/products/alm/licensing.php&usd=2&usg=ALhdy28P41GsfpkFvPJUcmJDaQG4LItlGQ
https://www.google.com/url?q=http://www.qasymphony.com/pricing.html&usd=2&usg=ALhdy2-0_ZJDxk5FvzFsNjrsf41S6UeDFQ
https://www.google.com/url?q=http://www.qasymphony.com/pricing.html&usd=2&usg=ALhdy2-0_ZJDxk5FvzFsNjrsf41S6UeDFQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rallydev.com/platform-products/rally-editions&usd=2&usg=ALhdy28GJfXBBkpkqpNxHM1Oxjthc1zP5Q
https://www.google.com/url?q=http://www.rallydev.com/platform-products/rally-editions&usd=2&usg=ALhdy28GJfXBBkpkqpNxHM1Oxjthc1zP5Q
https://www.google.com/url?q=http://www.rallydev.com/platform-products/rally-editions&usd=2&usg=ALhdy28GJfXBBkpkqpNxHM1Oxjthc1zP5Q
https://www.google.com/url?q=http://www-03.ibm.com/software/products/cs/reqpro/&usd=2&usg=ALhdy29fckVgFyZqr_7JZlLylSGrH5Qasg
https://www.google.com/url?q=http://www-03.ibm.com/software/products/cs/reqpro/&usd=2&usg=ALhdy29fckVgFyZqr_7JZlLylSGrH5Qasg
https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?part_number=D0GHYLL%2CD0GI6LL%2CD0GKJLL%2CD0GPCLL%2CD0GKHLL%2CD0GNDLL%2CD0GKQLL%2CD0GMULL%2CD0GHULL%2CD0GHMLL%2CD0PVRLL%2CD0PVHLL%2CD0GI5LL%2CD0GMDLL%2CD0GIDLL%2CD0GN4LL%2CD0GL4LL%2CD0GNWLL%2CD0GL8LL%2CD0GLKLL&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&PT=jsp&CC=USA&VP=&TACTICS=%26S_TACT%3D%26S_CMP%3D%26brand%3Dnone&ibm-submit=View+US+prices+%26+buy
https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?part_number=D0GHYLL%2CD0GI6LL%2CD0GKJLL%2CD0GPCLL%2CD0GKHLL%2CD0GNDLL%2CD0GKQLL%2CD0GMULL%2CD0GHULL%2CD0GHMLL%2CD0PVRLL%2CD0PVHLL%2CD0GI5LL%2CD0GMDLL%2CD0GIDLL%2CD0GN4LL%2CD0GL4LL%2CD0GNWLL%2CD0GL8LL%2CD0GLKLL&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&PT=jsp&CC=USA&VP=&TACTICS=%26S_TACT%3D%26S_CMP%3D%26brand%3Dnone&ibm-submit=View+US+prices+%26+buy
https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?part_number=D0GHYLL%2CD0GI6LL%2CD0GKJLL%2CD0GPCLL%2CD0GKHLL%2CD0GNDLL%2CD0GKQLL%2CD0GMULL%2CD0GHULL%2CD0GHMLL%2CD0PVRLL%2CD0PVHLL%2CD0GI5LL%2CD0GMDLL%2CD0GIDLL%2CD0GN4LL%2CD0GL4LL%2CD0GNWLL%2CD0GL8LL%2CD0GLKLL&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&PT=jsp&CC=USA&VP=&TACTICS=%26S_TACT%3D%26S_CMP%3D%26brand%3Dnone&ibm-submit=View+US+prices+%26+buy
https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?part_number=D0GHYLL%2CD0GI6LL%2CD0GKJLL%2CD0GPCLL%2CD0GKHLL%2CD0GNDLL%2CD0GKQLL%2CD0GMULL%2CD0GHULL%2CD0GHMLL%2CD0PVRLL%2CD0PVHLL%2CD0GI5LL%2CD0GMDLL%2CD0GIDLL%2CD0GN4LL%2CD0GL4LL%2CD0GNWLL%2CD0GL8LL%2CD0GLKLL&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&PT=jsp&CC=USA&VP=&TACTICS=%26S_TACT%3D%26S_CMP%3D%26brand%3Dnone&ibm-submit=View+US+prices+%26+buy
https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?part_number=D0GHYLL%2CD0GI6LL%2CD0GKJLL%2CD0GPCLL%2CD0GKHLL%2CD0GNDLL%2CD0GKQLL%2CD0GMULL%2CD0GHULL%2CD0GHMLL%2CD0PVRLL%2CD0PVHLL%2CD0GI5LL%2CD0GMDLL%2CD0GIDLL%2CD0GN4LL%2CD0GL4LL%2CD0GNWLL%2CD0GL8LL%2CD0GLKLL&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&PT=jsp&CC=USA&VP=&TACTICS=%26S_TACT%3D%26S_CMP%3D%26brand%3Dnone&ibm-submit=View+US+prices+%26+buy
https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?part_number=D0GHYLL%2CD0GI6LL%2CD0GKJLL%2CD0GPCLL%2CD0GKHLL%2CD0GNDLL%2CD0GKQLL%2CD0GMULL%2CD0GHULL%2CD0GHMLL%2CD0PVRLL%2CD0PVHLL%2CD0GI5LL%2CD0GMDLL%2CD0GIDLL%2CD0GN4LL%2CD0GL4LL%2CD0GNWLL%2CD0GL8LL%2CD0GLKLL&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&PT=jsp&CC=USA&VP=&TACTICS=%26S_TACT%3D%26S_CMP%3D%26brand%3Dnone&ibm-submit=View+US+prices+%26+buy
https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?part_number=D0GHYLL%2CD0GI6LL%2CD0GKJLL%2CD0GPCLL%2CD0GKHLL%2CD0GNDLL%2CD0GKQLL%2CD0GMULL%2CD0GHULL%2CD0GHMLL%2CD0PVRLL%2CD0PVHLL%2CD0GI5LL%2CD0GMDLL%2CD0GIDLL%2CD0GN4LL%2CD0GL4LL%2CD0GNWLL%2CD0GL8LL%2CD0GLKLL&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&PT=jsp&CC=USA&VP=&TACTICS=%26S_TACT%3D%26S_CMP%3D%26brand%3Dnone&ibm-submit=View+US+prices+%26+buy
https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?part_number=D0GHYLL%2CD0GI6LL%2CD0GKJLL%2CD0GPCLL%2CD0GKHLL%2CD0GNDLL%2CD0GKQLL%2CD0GMULL%2CD0GHULL%2CD0GHMLL%2CD0PVRLL%2CD0PVHLL%2CD0GI5LL%2CD0GMDLL%2CD0GIDLL%2CD0GN4LL%2CD0GL4LL%2CD0GNWLL%2CD0GL8LL%2CD0GLKLL&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&PT=jsp&CC=USA&VP=&TACTICS=%26S_TACT%3D%26S_CMP%3D%26brand%3Dnone&ibm-submit=View+US+prices+%26+buy
https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?part_number=D0GHYLL%2CD0GI6LL%2CD0GKJLL%2CD0GPCLL%2CD0GKHLL%2CD0GNDLL%2CD0GKQLL%2CD0GMULL%2CD0GHULL%2CD0GHMLL%2CD0PVRLL%2CD0PVHLL%2CD0GI5LL%2CD0GMDLL%2CD0GIDLL%2CD0GN4LL%2CD0GL4LL%2CD0GNWLL%2CD0GL8LL%2CD0GLKLL&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&PT=jsp&CC=USA&VP=&TACTICS=%26S_TACT%3D%26S_CMP%3D%26brand%3Dnone&ibm-submit=View+US+prices+%26+buy
https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?part_number=D0GHYLL%2CD0GI6LL%2CD0GKJLL%2CD0GPCLL%2CD0GKHLL%2CD0GNDLL%2CD0GKQLL%2CD0GMULL%2CD0GHULL%2CD0GHMLL%2CD0PVRLL%2CD0PVHLL%2CD0GI5LL%2CD0GMDLL%2CD0GIDLL%2CD0GN4LL%2CD0GL4LL%2CD0GNWLL%2CD0GL8LL%2CD0GLKLL&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&PT=jsp&CC=USA&VP=&TACTICS=%26S_TACT%3D%26S_CMP%3D%26brand%3Dnone&ibm-submit=View+US+prices+%26+buy
https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?part_number=D0GHYLL%2CD0GI6LL%2CD0GKJLL%2CD0GPCLL%2CD0GKHLL%2CD0GNDLL%2CD0GKQLL%2CD0GMULL%2CD0GHULL%2CD0GHMLL%2CD0PVRLL%2CD0PVHLL%2CD0GI5LL%2CD0GMDLL%2CD0GIDLL%2CD0GN4LL%2CD0GL4LL%2CD0GNWLL%2CD0GL8LL%2CD0GLKLL&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&PT=jsp&CC=USA&VP=&TACTICS=%26S_TACT%3D%26S_CMP%3D%26brand%3Dnone&ibm-submit=View+US+prices+%26+buy
https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?part_number=D0GHYLL%2CD0GI6LL%2CD0GKJLL%2CD0GPCLL%2CD0GKHLL%2CD0GNDLL%2CD0GKQLL%2CD0GMULL%2CD0GHULL%2CD0GHMLL%2CD0PVRLL%2CD0PVHLL%2CD0GI5LL%2CD0GMDLL%2CD0GIDLL%2CD0GN4LL%2CD0GL4LL%2CD0GNWLL%2CD0GL8LL%2CD0GLKLL&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&PT=jsp&CC=USA&VP=&TACTICS=%26S_TACT%3D%26S_CMP%3D%26brand%3Dnone&ibm-submit=View+US+prices+%26+buy
https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?part_number=D0GHYLL%2CD0GI6LL%2CD0GKJLL%2CD0GPCLL%2CD0GKHLL%2CD0GNDLL%2CD0GKQLL%2CD0GMULL%2CD0GHULL%2CD0GHMLL%2CD0PVRLL%2CD0PVHLL%2CD0GI5LL%2CD0GMDLL%2CD0GIDLL%2CD0GN4LL%2CD0GL4LL%2CD0GNWLL%2CD0GL8LL%2CD0GLKLL&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&PT=jsp&CC=USA&VP=&TACTICS=%26S_TACT%3D%26S_CMP%3D%26brand%3Dnone&ibm-submit=View+US+prices+%26+buy
https://www.google.com/url?q=http://www.rymatech.com/en/about-us/press-releases-and-news/22-press-releases-2012/95-ryma-announces-aggressive-new-pricing-for-featureplan.html&usd=2&usg=ALhdy2-CDC-bPvzyl1rCliWYC6vLt5BF6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.rymatech.com/en/about-us/press-releases-and-news/22-press-releases-2012/95-ryma-announces-aggressive-new-pricing-for-featureplan.html&usd=2&usg=ALhdy2-CDC-bPvzyl1rCliWYC6vLt5BF6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.rymatech.com/en/about-us/press-releases-and-news/22-press-releases-2012/95-ryma-announces-aggressive-new-pricing-for-featureplan.html&usd=2&usg=ALhdy2-CDC-bPvzyl1rCliWYC6vLt5BF6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.rymatech.com/en/about-us/press-releases-and-news/22-press-releases-2012/95-ryma-announces-aggressive-new-pricing-for-featureplan.html&usd=2&usg=ALhdy2-CDC-bPvzyl1rCliWYC6vLt5BF6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.rymatech.com/en/about-us/press-releases-and-news/22-press-releases-2012/95-ryma-announces-aggressive-new-pricing-for-featureplan.html&usd=2&usg=ALhdy2-CDC-bPvzyl1rCliWYC6vLt5BF6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.rymatech.com/en/about-us/press-releases-and-news/22-press-releases-2012/95-ryma-announces-aggressive-new-pricing-for-featureplan.html&usd=2&usg=ALhdy2-CDC-bPvzyl1rCliWYC6vLt5BF6Q
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Název nástroje 
Podpora 

české 
lokalizace 

Technické požadavky 
Podporovaný 

OS 
Uživatelské 

rozhraní 
Cena 

Podpora 
mobility 

Borland Silk 
Central 

x x Windows x x x 

Borland Silk 
Performer 
(Cloudburst) 

x 

http://supportline.microfocus.com/Docume

ntation/books/ASQ/SilkPerformer/100/en/

SPInstallGuide.pdf  

http://supportline.

microfocus.com/D

ocumentation/bo

oks/ASQ/SilkPerfo

rmer/100/en/SPIn

stallGuide.pdf  

web-based 
(Cloudburst) 

x ano 

Borland Silk 
QALoad 

x Java, AIX, TCP/IP, Oracle, WMI, .NET Linux, Windows x x x 

Borland Silk Test 
(Silk Test 
Workbench, 
Silk4J, Silk4Net) 

x 

http://microfus.securehttp.internapcdn.net/

secure_MicroFUS/Products/silk/silktest14/si

lktest140-releasenotes-

en.pdf?token=hfQCzVO2Nc87C5D  

Windows x x ano 

Borland Silk 

TestPartner 
x x Windows x x x 

TargetProcess x 
http://help.targetprocess.com/troubleshoot

ing/onsite_requirements  

Microsoft 
Windows Server 

2003 / Vista / 
Server 2008 / 7 / 
Server 2008 R2 / 
8 / Server 2012 (u 
linuxu a MacOs je 

potřeba použít 
virtual machine) 

web-based 
http://www.targetproces

s.com/pricing/  

ano 

ThoughtWorks 

Mingle 
x 

Hardware requirements: 
Hardware requirements will vary based 
upon number of concurrent users. The 

following hardware specifications should 
be sufficient for most organizations with 80 

users or less. For guidance on larger 
installations, see below. 

CPU: 4 cores, each >= 2GHz 
Disk: 5GB Initial, regular monitoring and 
backups recommended based on usage 

Memory: 2 GB RAM, of which 1 GB can be 
dedicated to Mingle 

Windows, Mac OS 
X, Linux 

x 

http://www.thoughtwork

s.com/products/go-

continuous-

delivery/compare  

x 

Trello x x 
Windows 8 or 
Windows RT 

web-based free ano 

https://www.google.com/url?q=http://supportline.microfocus.com/Documentation/books/ASQ/SilkPerformer/100/en/SPInstallGuide.pdf&usd=2&usg=ALhdy2_5eFoNXpuT3BA98cyb7K-8cX1bRA
https://www.google.com/url?q=http://supportline.microfocus.com/Documentation/books/ASQ/SilkPerformer/100/en/SPInstallGuide.pdf&usd=2&usg=ALhdy2_5eFoNXpuT3BA98cyb7K-8cX1bRA
https://www.google.com/url?q=http://supportline.microfocus.com/Documentation/books/ASQ/SilkPerformer/100/en/SPInstallGuide.pdf&usd=2&usg=ALhdy2_5eFoNXpuT3BA98cyb7K-8cX1bRA
https://www.google.com/url?q=http://supportline.microfocus.com/Documentation/books/ASQ/SilkPerformer/100/en/SPInstallGuide.pdf&usd=2&usg=ALhdy2_5eFoNXpuT3BA98cyb7K-8cX1bRA
https://www.google.com/url?q=http://supportline.microfocus.com/Documentation/books/ASQ/SilkPerformer/100/en/SPInstallGuide.pdf&usd=2&usg=ALhdy2_5eFoNXpuT3BA98cyb7K-8cX1bRA
https://www.google.com/url?q=http://supportline.microfocus.com/Documentation/books/ASQ/SilkPerformer/100/en/SPInstallGuide.pdf&usd=2&usg=ALhdy2_5eFoNXpuT3BA98cyb7K-8cX1bRA
https://www.google.com/url?q=http://supportline.microfocus.com/Documentation/books/ASQ/SilkPerformer/100/en/SPInstallGuide.pdf&usd=2&usg=ALhdy2_5eFoNXpuT3BA98cyb7K-8cX1bRA
https://www.google.com/url?q=http://supportline.microfocus.com/Documentation/books/ASQ/SilkPerformer/100/en/SPInstallGuide.pdf&usd=2&usg=ALhdy2_5eFoNXpuT3BA98cyb7K-8cX1bRA
https://www.google.com/url?q=http://supportline.microfocus.com/Documentation/books/ASQ/SilkPerformer/100/en/SPInstallGuide.pdf&usd=2&usg=ALhdy2_5eFoNXpuT3BA98cyb7K-8cX1bRA
https://www.google.com/url?q=http://microfus.securehttp.internapcdn.net/secure_MicroFUS/Products/silk/silktest14/silktest140-releasenotes-en.pdf%3Ftoken%3DhfQCzVO2Nc87C5D&usd=2&usg=ALhdy28uG1kEdnKm76P5vDhbXBu26ZTMHw
https://www.google.com/url?q=http://microfus.securehttp.internapcdn.net/secure_MicroFUS/Products/silk/silktest14/silktest140-releasenotes-en.pdf%3Ftoken%3DhfQCzVO2Nc87C5D&usd=2&usg=ALhdy28uG1kEdnKm76P5vDhbXBu26ZTMHw
https://www.google.com/url?q=http://microfus.securehttp.internapcdn.net/secure_MicroFUS/Products/silk/silktest14/silktest140-releasenotes-en.pdf%3Ftoken%3DhfQCzVO2Nc87C5D&usd=2&usg=ALhdy28uG1kEdnKm76P5vDhbXBu26ZTMHw
https://www.google.com/url?q=http://microfus.securehttp.internapcdn.net/secure_MicroFUS/Products/silk/silktest14/silktest140-releasenotes-en.pdf%3Ftoken%3DhfQCzVO2Nc87C5D&usd=2&usg=ALhdy28uG1kEdnKm76P5vDhbXBu26ZTMHw
http://help.targetprocess.com/troubleshooting/onsite_requirements
http://help.targetprocess.com/troubleshooting/onsite_requirements
https://www.google.com/url?q=http://www.targetprocess.com/pricing/&usd=2&usg=ALhdy2-xL38gKe7SmzYQbWujlUDYRSxwkg
https://www.google.com/url?q=http://www.targetprocess.com/pricing/&usd=2&usg=ALhdy2-xL38gKe7SmzYQbWujlUDYRSxwkg
https://www.google.com/url?q=http://www.thoughtworks.com/products/go-continuous-delivery/compare&usd=2&usg=ALhdy2_9ibj44xAnjSwicD0S0Y81-qaRGg
https://www.google.com/url?q=http://www.thoughtworks.com/products/go-continuous-delivery/compare&usd=2&usg=ALhdy2_9ibj44xAnjSwicD0S0Y81-qaRGg
https://www.google.com/url?q=http://www.thoughtworks.com/products/go-continuous-delivery/compare&usd=2&usg=ALhdy2_9ibj44xAnjSwicD0S0Y81-qaRGg
https://www.google.com/url?q=http://www.thoughtworks.com/products/go-continuous-delivery/compare&usd=2&usg=ALhdy2_9ibj44xAnjSwicD0S0Y81-qaRGg
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Název nástroje 
Podpora 

české 
lokalizace 

Technické požadavky 
Podporovaný 

OS 
Uživatelské 

rozhraní 
Cena 

Podpora 
mobility 

VersionOne x 
https://community.versionone.com/Help-

Center/Getting-Started-

Guides/System_Requirements  

Server: Windows 
2008, 2008 R2, 

2012 32-bit or 64-
bit 

Web Client: 
Windows XP, 

2008, 7, 8 
Mac OS 10.3+ 

Linux 

web-based 

http://www.versionone.c

om/pricing_and_editions

/ 

ano 

XPlanner+ x 

Java (Sun jdk 1.5, 1.6, openjdk 6), 
Application server: Tomcat 5.5, 6.0; jetty 5, 
RAM at least 512M for Tomcat, atabase: 

HSQLDB, MySQL 

Linux, Windows web-based free x 

ZenTao project 

& scrum tool 
ano x 

Mac, Windows, 
Linux 

web-based free x 

 

Poznámka: „x“ značí, že nástroj tímto prvkem nedisponuje, popřípadě, že informace o konkrétní skutečnosti nebyla nalezena 

https://community.versionone.com/Help-Center/Getting-Started-Guides/System_Requirements
https://community.versionone.com/Help-Center/Getting-Started-Guides/System_Requirements
https://community.versionone.com/Help-Center/Getting-Started-Guides/System_Requirements
https://www.google.com/url?q=http://www.versionone.com/pricing_and_editions/&usd=2&usg=ALhdy29zG3QFvJUYlerJlpilF3hZ6Rm6HQ
https://www.google.com/url?q=http://www.versionone.com/pricing_and_editions/&usd=2&usg=ALhdy29zG3QFvJUYlerJlpilF3hZ6Rm6HQ
https://www.google.com/url?q=http://www.versionone.com/pricing_and_editions/&usd=2&usg=ALhdy29zG3QFvJUYlerJlpilF3hZ6Rm6HQ
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7 Kategorizace nástrojů 

V průběhu sestavování a doplňování informací do přehledu o sledovaných agilních nástrojích, jsme 

došly k následujícím šesti kategoriím, v rámci kterých budeme nástroje k sobě seskupovat. Jedná 

se o tyto kategorie: 

 Funkcionalita 

 Dostupnost nástroje 

 Možnosti pořízení, resp. licencování  

 Podporovaný způsob vývoje  

 Rozsah podporované funkcionality 

 Metodiky, o které se nástroj opírá 

 Funkcionalita 

Jak už bylo řečeno, tak v rámci této semestrální práce je kategorie Funkcionality považována za 

klíčovou. Dělí se do 8 menších podkategorií, které byly charakterizovány již v úvodu práce (viz 

kapitola 4.2.1) a nebudou zde proto opakovány. Cílem této kategorie bylo vytvořit seznam 

konkrétních nástrojů podporujících určitou funkcionalitu. Tedy sestavit výpis, na základě kterého 

se bude moci čtenář zorientovat v široké nabídce agilních nástrojů, dostupných na trhu. Protože 

tímto způsobem bude schopen vyfiltrovat pro svou práci potenciální nástroje, které odpovídají 

jeho požadované funkcionalitě.  

7.1.1 Funkcionalita - Kategorizace 

V  této kategorii jsme sledovaly celý vzorek 75 námi identifikovaných nástrojů, a to z hlediska všech 

jejích podkategorií. Pro upřesnění, podkategorie Řízení testů zahrnuje jak oblasti test 

managementu, tak zároveň i provádění testování. Detailněji však není toto hledisko sledováno. 

Cílem je pouze identifikovat, zda poskytuje funkcionalitu týkající se testování SW. Výsledky 

kategorizace jsou uvedeny v následující tabulce.  
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Název nástroje / 

Funkcionalita 

Řízení 

požadavků 

Řízení 

projektů 
Vývoj 

Správa 

zdrojového 

kódu 

Řízení testů 
Sledování 

chyb 

Řízení 

spolupráce 
Nasazení 

5PM x ano x x x x ano x 

Accept360° ano ano x x x x ano x 

Accompa ano x x x x x x x 

AccuRev x x x ano x x x x 

JIRA Agile ano ano x x x x x x 

Agile Apex x ano x x x x x x 

Agile Cockpit x ano x x x x x x 

Agile for Scrum x x x x x x ano x 

HP Agile Manager x ano x x x x ano x 

Agilefant x ano x x x x x x 

Agility Limited x ano x x x x x x 

Agilo for trac x x x x x ano x x 

JIRA Bamboo x x x x ano ano x x 

Basecamp x ano x x x x ano x 

Bugzilla x x x x x ano x x 

CA Clarity Project and 

Portfolio Management 
x ano x x x x x x 

Borland Caliber ano x x x x x x x 

JIRA Capture x x x x x ano x x 

Chili Project x ano x x x x ano x 

CollabNet CloudForge x x x ano x x x x 

JIRA Confluence x x x x x x ano x 
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Název nástroje / 

Funkcionalita 

Řízení 

požadavků 

Řízení 

projektů 
Vývoj 

Správa 

zdrojového 

kódu 

Řízení testů 
Sledování 

chyb 

Řízení 

spolupráce 
Nasazení 

Jama Contour ano x x x ano x ano x 

Borland DevPartner x x x ano x x x x 

EasyProject ano ano x x x x ano x 

Eylean Board x ano x x x x x x 

FitNesse x x x x ano x ano x 

Flying Donut x ano x x x x ano x 

GitHub x x x ano x x ano x 

GreenHopper x ano x x x x x x 

Hansoft x x x x x ano ano x 

Maelscrum ano x x x x x ano x 

MantisBT x x x x x ano x x 

Mercurial x x x ano x x x x 

OnTime x ano x x x ano ano x 

Perforce Software x x x ano x x x x 

Pivotal Tracker x ano x x x ano ano x 

Playground ano ano x x x x x x 

Podio x ano x x x x ano x 

Polarion ALM ano ano x ano ano x ano x 

QASymphony qTrace x x x x x ano ano x 

HP Quality Center ano x x x ano ano x x 

Rally Software 

Development 
ano ano x x x x ano x 

IBM Rational 

Requirements Composer 
ano x x x x x ano x 
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Název nástroje / 

Funkcionalita 

Řízení 

požadavků 

Řízení 

projektů 
Vývoj 

Správa 

zdrojového 

kódu 

Řízení testů 
Sledování 

chyb 

Řízení 

spolupráce 
Nasazení 

IBM Rational 

RequisitePro 
ano x x x x x x x 

Rational Team Concert 

v. 4 
x ano x ano x x ano x 

Redmine x ano x x x x ano x 

Ryma Technologies 

FeaturePlan 
ano x x x x x x x 

Saros - Distributed Party 

Programming 
x x x x x x ano x 

ScrumDesk x ano x x x x ano x 

CollabNet ScrumWorks 

Pro 
x ano x x x x ano x 

Seapine Software 

TestTrack 
ano x x x ano ano x x 

Serena Business Mashup x x x ano x x x x 

Serena Requirements 

Manager 
ano x x x x x x x 

Borland Silk Central x x x x ano x x x 

Borland Silk Performer 

(Cloudburst) 
x x x x ano x x x 

Borland Silk QALoad x x x x ano x x x 

Borland Silk Test 

(Silk Test Workbench, 

Silk4J, Silk4Net) 

x x x x ano x x x 

Borland Silk TestPartner x x x ano x x x x 

SmartBear Software 

Planner 
ano ano x ano ano ano x x 
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Název nástroje / 

Funkcionalita 

Řízení 

požadavků 

Řízení 

projektů 
Vývoj 

Správa 

zdrojového 

kódu 

Řízení testů 
Sledování 

chyb 

Řízení 

spolupráce 
Nasazení 

SmartBear 

TestComplete 
x x x x ano x x x 

Software 2020 ano ano x x x ano ano x 

SonicAgile x ano x x x x x x 

CollabNet Subversion x x x ano x x x x 

Tandemseven UX360 ano x x x x x x x 

TargetProcess ano ano x x ano ano ano x 

TeamPulse x ano x x x x x x 

Testuff x x x x ano x x x 

ThoughtWorks Mingle x ano x x x x ano x 

Timebox x ano x x x x ano x 

Trello x ano x x x x ano x 

VersionOne x ano x x ano x ano x 

Work Engine x ano x x x ano ano x 

XPlanner+ x ano x x x ano x x 

Yodiz x ano x x x ano ano x 

ZenTao project & scrum 

tool 
x ano x x ano ano x x 

 

Poznámka: „x“ značí, že nástroj tímto prvkem nedisponuje, popřípadě, že informace o konkrétní skutečnosti nebyla nalezena 
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7.1.1 Funkcionalita – Vyhodnocení 

Podíly jednotlivých podkategorií jsou naznačeny v následující tabulce, ze které je také možno vyčíst 

nejčastěji se objevující funkcionality, které jsou zde zvýrazněny oranžovým orámováním. Tabulka 

současně obsahuje seznam nástrojů, u nichž jsme vypozorovaly nejširší rámec podporované 

funkcionality, a to: SmartBear Software Planner, TargetProcess, Polarion ALM, Software 2020, 

Rational Team Concert v.4 a HP Quality Center.  

 

Za nejčastěji se vyskytující podkategorii funkcionality u našeho vzorku 75 nástrojů, můžeme 

označit Řízení projektů. Tuto funkcionalitu totiž podporuje více než polovina vybraných nástrojů, 

a to konkrétně 38. Druhou nejvíce podporovanou funkcionalitou, která nám z kategorizace 

vyplynula, je Řízení spolupráce. Touto funkcí disponuje 35 nástrojů.  

Naopak nejméně zastoupené kategorie jsou zde Vývoj a Nasazení. Důvodem této asymetrie mezi 

jednotlivými podkategoriemi je náš výběr konkrétních nástrojů, který zajisté ovlivnil rozložení 

jednotlivých podílů. V případě, že bychom se orientovaly více na samotný vývoj nebo nasazení, 

tak výsledná čísla nástrojů by byla zcela odlišná.   

Název nástroje 
Řízení 

požadavků 

Řízení 

projektů 
Vývoj 

Správa 

zdrojového 

kódu 

Řízení 

testů 

Sledování 

chyb 

Řízení 

spolupráce 
Nasazení 

SmartBear 

Software 

Planner 

x x  x x x   

TargetProcess x x   x x x  

Polarion ALM x x  x x  x  

Software 2020 x x    x x  

Celkem ze 75 

podporováno 
20 38 0 12 16 18 34 0 
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 Podporovaný způsob vývoje 

Další sledovanou kategorií je Podporovaný způsob vývoje. Jak už z názvu této semestrální práce 

vyplývá, tak byly vybírány především nástroje podporující agilní vývoj softwaru. Z tohoto důvodu 

jsme do této kategorie zařadily pouze dvě podskupiny, a to agilní vývoj a agilní a robustní způsob 

vývoje zároveň. Je zřejmé, že první varianta zaujímá vyšší podíly z celkového počtu sledovaných 

nástrojů, a to z toho důvodu, že primárně jsme se zaměřovaly především na nástroje podporující 

pouze agilní způsob vývoje. Na druhou stranu jsme však nechtěly opomenout možnost, že některé 

z těchto nástrojů mohou být orientované i na rigorózní způsob vývoje. Aby mohla být kategorizace 

považována za úplnou, rozšířily jsme ji proto i o tuto druhou variantu. Celkem jsme v rámci této 

kategorie identifikovaly 58 agilních nástrojů z celkových 75. Jednalo se především o nástroje 

detailně sledované a pár nástrojů, u kterých neprobíhalo podrobné vyhledávání, avšak informaci o 

této skutečnosti jsme i tak našly a zapsaly. Výsledkem jsme dospěly k tomu, že pouze 4 nástroje 

ze všech identifikovaných podporují oba způsoby vývoje zároveň. 

7.2.1 Podporovaný způsob vývoje – Agilní 

Do této skupiny patří nástroje, které odpovídají definici agilního nástroje, uvedené v úvodu práce. 

Jedná se o tyto nástroje: 

 5PM 

 Accept360° 

 Accompa 

 AccuRev 

 Agile Apex 

 Agile Cockpit 

 Agile for Scrum 

 Agilefant 

 Agility Limited 

 Agilo for trac 

 Basecamp 

 Borland Caliber 

 Borland DevPartner 

 Borland Silk 

Central 

 Borland Silk 

Performer 

 Borland Silk 

QALoad 

 Borland Silk 

Test(Silk Test 

Workbench, Silk4J, 

Silk4Net) 

 Borland Silk 

TestPartner 

 Bugzilla 

 EasyProject 

 Eylean Board 

 Flying Donut 

 GitHub 

 GreenHopper 

 Hansoft 

 HP Agile Manager 

 IBM Rational 

RequisitePro 

 Jama Contour 

 JIRA Agile 

 JIRA Bamboo 

 JIRA Capture 

 JIRA Confluence 

 Maelscrum 

 MantisBT 

 Mercurial 

 OnTime 

 Perforce Software 

 Pivotal Tracker 

 Playground 

 Podio 

 Polarion ALM 

 QASymphony 

qTrace 

 Rally Software 

Development 

 Rational Team 

Concert v. 4 

 Redmine 

 Ryma Technologies 

FeaturePlan 

 Software 2020 

 SonicAgile 

 TargetProcess 

 TeamPulse 

 ThoughtWorks 

Mingle 

 Timebox 

 Trello 

 VersionOne 

 Work Engine 

 XPlanner+ 

 Yodiz 

 ZenTao project & 

scrum tool
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7.2.2 Podporovaný způsob vývoje – Agilní a rigorózní zároveň 

Do této kategorie patří následující nástroje: 

 Perforce Software 

 Podio 

 Redmine 

 VersionOne 

 Dostupnost nástroje 

Za další kategorii, uvažovanou v rámci naší semestrální 

práce, jsme stanovily Dostupnost nástroje. Je nutné 

podotknout, že u této a dalších kategorií, uvedených níže, 

nepodléhalo všech 75 nástrojů detailnímu sledování. 

Pro potřeby této kategorie jsme definovaly dvě hlavní 

řešení, pro které jsme se rozhodly, že budeme námi 

stanovený vzorek nástrojů sledovat. Prvním takovým 

řešením je služba Software-as-a-Service (dále jen SaaS) a 

druhým pak řešení on-premise. Vzhledem k tomu, že 

konkrétní nástroj může disponovat oběma možnostmi 

určující jeho dostupnost, tak v závěru této kategorie 

představíme i průnik obou řešení, tedy seznam nástrojů, 

které jsou dostupné jako SaaS, ale zároveň i jako on-premise.  

 

Celkově jsme při zpracovávání tohoto projektu dospěly k závěru, že větší množství nástrojů 

(alespoň u našeho vzorku) je dnes dostupné jako SaaS. Výsledný podíl obou řešení je naznačen 

v grafu uvedeném výše.  Celkem 43 nástrojů je dostupných jako SaaS, 33 nástrojů podporuje řešení 

on-premise a 22 nástrojů je takzvaným průnikem mezi těmito dvěma řešeními, který značí, že 

nástroj je současně dostupný v obou variantách.  

7.3.1 Dostupnost nástroje – SaaS 

V případě řešení SaaS je nástroj hostovaný dodavatelem, resp. poskytovatelem služby, který 

zajišťuje jeho dostupnost. Obvykle je k nástroji možné přistupovat prostřednictvím webového 

prohlížeče, ke kterému je vyžadováno internetové připojení. Služba bývá obvykle účtována 

měsíčně, a to za uživatele. Její výhodou je možná škálovatelnost. Seznam takto dostupných 

nástrojů je uveden níže.

SaaS

43

Komerční

33

DOSTUPNOST

SaaS

Komerční
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 Agile for Scrum 

 JIRA Confluence 

 Mercurial 

 Agilo for trac 

 JIRA Capture 

 MantisBT 

 Borland Silk 

Performer 

(Cloudburst) 

 Accompa 

 Ryma Technologies 

FeaturePlan 

 Agile Cockpit 

 Agilefant 

 Agility Limited 

 GreenHopper 

 SonicAgile 

 QASymphony 

qTrace 

 Maelscrum 

 5PM 

 HP Agile Manager 

 Basecamp 

 Chili Project 

 Flying Donut 

 Podio 

 Redmine 

 ThoughtWorks 

Mingle 

 Timebox 

 Trello 

 JIRA Bamboo 

 JIRA Agile 

 Playground 

 OnTime 

 Pivotal Tracker 

 Work Engine 

 Yodiz 

 VersionOne 

 Accept360° 

 EasyProject 

 Rally Software 

Development 

 ZenTao project & 

scrum tool 

 HP Quality Center 

 Rational Team 

Concert v. 4 

 Software 2020 

 Polarion ALM 

 TargetProcess 

7.3.2 Dostupnost nástroje – On-premise 

On-premise představuje tradiční řešení, které ve většině případů bývá také označováno za komerční, 

resp. poskytovatelné za úplatu. Obvykle se takové řešení instaluje přímo na vlastní stroje zákazníka. [7] 

Patří sem následující:

 JIRA Confluence 

 JIRA Capture 

 Borland Silk 

Performer 

(Cloudburst) 

 Agilefant 

 GreenHopper 

 Maelscrum 

 Redmine 

 ThoughtWorks 

Mingle 

 JIRA Bamboo 

 JIRA Agile 

 OnTime 

 Work Engine 

 Yodiz 

 VersionOne 

 Accept360° 

 EasyProject 

 Rally Software 

Development 

 HP Quality Center 

 Rational Team 

Concert v. 4 

 Software 2020 

 Polarion ALM 

 TargetProcess 

 AccuRev 

 Borland Silk 

TestPartner 

 Bugzilla 

 Borland Silk Test 

 Borland Silk QALoad 

 Borland Caliber 

 Agile Apex 

 Eylean Board 

 TeamPulse 

 Hansoft 

 XPlanner+ 

7.3.3 Dostupnost nástroje – Obě výše uvedené varianty 

 Borland Silk 

Performer 

 HP Quality Center 

 JIRA Confluence 

 JIRA Capture 

 JIRA Bamboo 

 JIRA Agile 

 Agilefant 

 GreenHopper 

 Maelscrum 

 Redmine 

 ThoughtWorks 

Mingle 

 OnTime 

 Work Engine 

 Yodiz 

 VersionOne 

 Accept360° 

 EasyProject 

 Rally Software 

Development 

 Rational Team 

Concert v. 4 

 Software 2020 

 Polarion ALM 

 TargetProcess
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 Možnosti pořízení nástroje 

Další podstatnou kategorií, která figuruje v naší 

semestrální práci, je možnost pořízení konkrétního 

nástroje zákazníkem. Jedná se především o dva hlavní 

způsoby, a to open source a komerční způsob. Oběma 

těmto hlediskám byly podrobeny především nástroje, u 

kterých se provádělo detailní sledování.  

7.4.1 Možnosti pořízení nástroje – Open source  

Pro open source nástroje je typické, že jejich pořízení bývá 

bezplatné. V případě, že však nějaký nástroj byl dodatečně 

dovyvinut, existuje zde jistá pravděpodobnost, že může být 

zpoplatněn. Avšak pouze za okolnosti, kdy to politiky 

dodavatele dovolí. Z toho vyplývá, že i když bývají open source nástroje zdarma, tak jejich podpora 

může být v některých případech zpoplatněna. Z našeho sledovaného vzorku podporují open 

source řešení následující nástroje:

 GreenHopper 

 Redmine 

 Software 2020 

 Polarion ALM 

 Bugzilla 

 Agile Apex 

 TeamPulse 

 XPlanner+ 

 Mercurial 

 Agilo for trac 

 MantisBT 

 Agility Limited 

 Chili Project 

 Flying Donut 

 Podio 

 Timebox 

 Playground 

 Pivotal Tracker 

 ZenTao project & 

scrum tool 

 FitNesse 

 Perforce Software 

 Agilefant 

7.4.2 Možnosti pořízení nástroje – Komerční  

Komerční nástroje jsou vždy zpoplatněny. Jejich cena se ale samozřejmě liší, jelikož závisí na celé 

řadě ovlivňujících faktorů. Cílem této práce však nebylo porovnávat nástroje z cenového hlediska. 

Pro úplnost, jsme ale v tabulce Doplňujících informací uvedly odkazy na oficiální stránky 

dodavatele, kde je možné dočíst se více informací o cenách a příslušných verzích konkrétního 

nástroje. Níže je uveden seznam nástrojů, které se pořizují komerčním způsobem: 

 GreenHopper 

 TeamPulse 

 Agilo for trac 

 Flying Donut 

 Podio 

 Playground 

 Pivotal Tracker 

 Perforce Software 

 JIRA Confluence 

 JIRA Capture 

 Borland Silk 

Performer 

 Maelscrum 

 ThoughtWorks 

Mingle 

 JIRA Bamboo 

 JIRA Agile 

 OnTime 

 Work Engine 

 Yodiz 

 VersionOne 

 EasyProject 

 Rally Software 

Development 

Open 

source

22

Komerční

42

POŘÍZENÍ

Open

source

Komerční
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 HP Quality Center 

 Rational Team 

Concert v. 4 

 TargetProcess 

 AccuRev 

 Borland Silk 

TestPartner 

 Borland Silk Test 

 Borland Silk QALoad 

 Borland Caliber 

 Eylean Board 

 Hansoft 

 Accompa 

 Agile for Scrum 

 Agile Cockpit 

 SonicAgile 

 QASymphony 

qTrace 

 5PM 

 HP Agile Manager 

 Basecamp 

 Borland Silk Central 

 IBM Rational 

RequisitePro 

 JamaContour

7.4.3 Možnosti pořízení nástroje – Obě výše uvedené varianty 

Do této kategorie spadají takové nástroje, které lze z různých důvodů pořídit oběma výše 

uvedenými formami, respektive mohou, ale nemusí být zpoplatněné. Takovým důvodem může být 

například situace, kdy je základní verze dostupná zdarma a upgrade na vyšší verzi vyžaduje pořízení 

zpoplatněné licence. Jedná se o tyto nástroje: 

 GreenHopper 

 TeamPulse 

 Agilo for trac 

 Flying Donut 

 Podio 

 Playground 

 Pivotal Tracker 

 Perforce Software 

 Metodiky, o které se nástroj opírá 

Předposlední ze všech zkoumaných kategorií sledovala, jaký poměr nástrojů se opírá o jednotlivé 

metodiky. V rámci této kategorie jsme vzaly v úvahu 9 agilních metodik, pro které jsme hodnotily 

jejich podporu konkrétními nástroji. Jednalo se o tyto metodiky: Lean Development (LD), Feature 

Driven Development (FDD), Scrum, Extrémní programování (XP), Agilní modelování, Adaptive 

Software Development (ASD), Crystal, Dynamic Systems Development Method (DSDM) a také 

Kanban. Taktéž zde nebylo prováděno sledování u všech 75 nástrojů. I přestože se informace o 

této skutečnosti často na oficiálních webových stránkách jednotlivých nástrojů nevyskytovaly, tak 

si myslíme, že výsledky, které jsme ze zkoumání získaly, jasně poukazují na to, že nejčastější 

metodikou, o které se nástroje opírají je Scrum. Dalším v pořadí z hlediska četnosti je poté Kanban. 

Pouze u malé části nástrojů byly uvedeny i ostatní z metodik, přičemž například k Adaptive 

Software Developmentu, Crystalu a Dynamic Systems Development Method jsme nepřiřadily 

žádný z nástrojů. Může to být zapříčiněno opět tím, jaký vzorek nástrojů jsme pro sledování zvolily.  

Výsledky této kategorizace jsou uvedeny v následující tabulce, ve které je současně naznačen výběr 

nejpestřejších nástrojů z hlediska zázemí u těchto metodik. 
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Jak z tabulky vyplývá, tak celkový počet nástrojů opírajících se o metodiku Scrum je 26. V případě 

Kanbanu jsme vysledovaly 10 nástrojů, u Extrémního programování pak 7, u Lean Developmentu 

5 a z hlediska Agilního modelování pouze 2 nástroje. 

 Rozsah řešení 

Poslední námi definovanou kategorií je Rozsah celkového řešení. V rámci této kategorie jsme 

sledovaly, zda je možné konkrétní nástroj označit za část komplexního řešení, popřípadě, jestli 

podporuje funkci integrace s jinými nástroji. Celkově lze říci, že jsme nenalezly příliš mnoho 

komplexních řešení. Pouze u 5 dodavatelů (IBM, JIRA, HP, Borland, CollabNet) jsme identifikovaly 

2 a více nástrojů, které je možné pořídit samostatně nebo z nich lze vytvořit celek. Většina nástrojů 

spíše nabízí pouze jednu podkategorii funkcionality a pro její rozšíření bývá integrovatelná 

s nástroji třetích stran. Nejlepším příkladem takového nástroje je VersionOne2. 

7.6.1 Rozsah řešení - Komplexní 

Do kategorie komplexních řešení jsme zařadily nástroje dodávané od dodavatelů uvedených 

v následující tabulce. Avšak za nejlepší komplexní řešení jsme označily nástroje od společnosti HP, 

vzhledem k tomu, že pokrývají největší část životního cyklu při agilním vývoji SW.  

Název 

nástroje 

Řízení 

požadavků 

Řízení 

projektů 
Vývoj 

Správa 

zdrojového kódu 

Řízení 

testů 

Sledování 

chyb 

Řízení 

spolupráce 
Nasazení 

Borland x   x x    

CollabNet  x  x     

HP x x   x x x  

IBM x      x  

JIRA x x   x x   

                                                 
2 Odkaz na integrovatelné nástroje s VersionOne - http://www.versionone.com/platform/platform/ 

Název nástroje LD FDD Scrum XP 
Agilní 

modelování 
ASD Crystal DSDM Kanban 

Polarion ALM x x x x     x 

TargetProcess x  x x x    x 

VersionOne x  x x     x 

LeanKit x  x      x 

JIRA Agile   x      x 

HP Agile 

Manager 
  x      x 

Celkem nástrojů: 6 1 26 7 2 0 0 0 10 
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7.6.2 Rozsah řešení – Integrovatelné 

Do této podkategorie se řadí nástroje, které obecně 

podporují jen omezenou funkcionalitu, avšak disponují 

možností ji rozšířit, a to pomocí integrace s dalšími 

nástroji, které jsou obvykle poskytované třetími stranami. 

Při této kategorizaci jsme odhalily celkem 38 nástrojů, 

které tuto integraci podporují a pouhé 4, které touto 

možností nedisponují. Zbylých 30 nástrojů nebereme 

v úvahu, protože z hlediska této kategorie nebyly 

podrobně sledovány. Seznam všech integrovatelných 

nástrojů je uveden zde:

 5PM 

 Accept360° 

 AccuRev 

 Agilo for trac 

 Basecamp 

 Borland Caliber 

 Borland DevPartner 

 Borland Silk 

Central 

 Borland Silk 

Performer 

(Cloudburst) 

 Borland Silk 

QALoad 

 Borland Silk Test 

(Silk Test 

Workbench, Silk4J, 

Silk4Net) 

 Borland Silk 

TestPartner 

 EasyProject 

 GitHub 

 HP Agile Manager 

 HP Quality Center 

 IBM Rational 

RequisitePro 

 Jama Contour 

 JIRA Agile 

 JIRA 

Bamboo 

 JIRA Capture 

 JIRA Confluence 

 MantisBT 

 Mercurial 

 OnTime 

 Perforce Software 

 Pivotal Tracker 

 Polarion ALM 

 QASymphony 

qTrace 

 Rally Software 

Development 

 Rational Team 

Concert v. 4 

 Redmine 

 Ryma Technologies 

FeaturePlan 

 TargetProcess 

 ThoughtWorks 

Mingle 

 Trello 

 VersionOne 

 Yodiz 

  

Ano

38

Ne

4

Ostatní

30

INTEGRACE

Ano

Ne

Ostatní
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8 Celkové zhodnocení 

Tato kapitola slouží ke stručnému shrnutí všech našich poznatků, ke kterým jsme v průběhu 

zpracování této semestrální práce dospěly. Za nejdůležitější považujeme informaci, že nejčastěji 

podporovanou funkcionalitou je u našeho vzorku sledovaných nástrojů podkategorie Řízení 

projektů. Důkazem toho jsou i obdobně zpracované práce, uvedené na internetových stránkách 

(viz odkazy [A][B][C] v kapitole 10.2), ve kterých je vidět, že se již těmito nástroji někdo zabýval. 

Podobný souhrn agilních nástrojů podporujících jinou funkcionalitu jsme totiž nenašly. 

Dalším, z našeho hlediska, podstatným poznatkem v rámci podpory metodik je, že nejvíce 

nástrojů se opírá o metodiku Scrum. Potvrzuje to i fakt, že velké množství nástrojů obsahuje ve 

svém názvu i samotný název této metodiky.  

Neméně významnou informací je, že většina nástrojů je integrovatelná s nástroji třetích stran. 

Tímto způsobem je totiž možné vytvořit si vlastní souhrnné řešení, které pokrývá širší oblast 

podporované funkcionality, než by umožnil samotný jeden nástroj (jehož funkcionalita je omezena 

pouze na jednu oblast). V jiném případě je možné využít rozsáhlé nabídky jednotlivých nástrojů, 

nabízených většími IT společnostmi jako je HP, IBM, apod. Tyto společnosti umožňují v rámci svého 

řešení propojovat jednotlivé produkty za účelem vytvoření komplexního řešení. 

Menším překvapením pro nás bylo, když jsme zjistily, že větší podíl zaujímají nástroje, které jsou 

dostupné jako SaaS. Překvapení pravděpodobně vyplývá z toho, že řešení SaaS není v dnešní 

době u nás natolik pozitivně přijato, tak jako v jiných zemích. 

Z celkového hodnocení agilních nástrojů, prováděného v jednotlivých kapitolách, jsme vybraly 

několik nástrojů, které jsou pro nás zajímavé, a to z pohledu funkcionality, podporovaného 

způsobu vývoje, pořízení, dostupnosti a metodik. Jedná se o tyto nástroje: 

Funkcionality

SmartBear Software 
Planner

TargetProcess

Polarion ALM

Software 2020

Rational Team 
Concert v.4

HP Quality Center

Dostupnost, 
pořízení, vývoj

Podio

VersionOne

Redmine

Perforce Software

GreenHopper

Metodiky

Polarion ALM

TargetProcess

VersionOne

LeanKit

JIRA Agile

HP Agile Manager
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Z výše uvedeného diagramu je patrné, že nástroje Polarion ALM, TargetProcess a VersionOne se 

vyskytly mezi velice dobře hodnocenými nástroji, a to ve více kategoriích zároveň. Z tohoto důvodu 

zde uvádíme ucelený přehled těchto zvolených nástrojů, které v tabulce následně porovnáváme, a 

to z pohledu většiny námi nadefinovaných ukazatelů, které figurovaly v naší semestrální práci.  

Kategorie Podkategorie Polarion ALM TargetProcess VersionOne 

Funkcionality 

Řízení požadavků ano ano x 

Řízení projektů ano ano ano 

Vývoj x x x 

Správa zdrojového kódu ano x x 

Řízení testů ano ano ano 

Sledování chyb x ano x 

Řízení spolupráce ano ano ano 

Nasazení x x x 

Dostupnost 
SaaS ano ano ano 

On-premise ano ano ano 

Možnosti pořízení 
Open source ano x x 

Komerční x ano ano 

Způsob vývoje 
Agilní ano ano ano 

Agilní a robustní x x ano 

Metodiky 
Scrum ano ano ano 

Kanban ano ano ano 

Rozsah Integrovatelné ano ano ano 

Mobilita ano ano ano 

Česká lokalizace ano x x 

 

Aby bylo možné považovat naší práci za kompletní, přidáváme odkaz na celkový přehled, uvedený 

na Google Disku, který obsahuje veškeré námi získané informace v jedné tabulce. Tu je možné najít 

níže v uvedeném odkazu nebo v přiloženém souboru Kategorie nástrojů pro agilní vývoj.xlsx. 

ODKAZ: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AisBKhdtG9dadE43Wm4yVkRsZWNXYnJlRUZfQj

BVamc&usp=drive_web#gid=12 
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9 Závěr 

Agilní vývoj vznikl zcela přirozenou reakcí na požadavky kladené na vývoj SW ve velkých firmách.  

Zásadní změna nastala v tom, že se týmy začaly štěpit na menší skupiny, které si mezi sebou 

vyměňují zkušenosti. [8] 

První zmínka o agilních metodikách sahá do roku 1986, kdy se začalo poprvé mluvit o agilním 

přístupu k projektovému řízení.  Opravdové rozšíření agilního přístupu začalo až se založením 

Agilního manifestu. To vysvětluje, proč i většina vybraných nástrojů, které nabízejí funkcionalitu 

pro podporu řízení projektů, je zaměřena na projektové řízení. [8] 

Cíl, který jsme si stanovily na začátku této práce, byl splněn. Z důvodů rozsahu práce jsme se 

nezabývaly textovými popisy jednotlivých nástrojů, avšak základní informace o jednotlivých 

nástrojích může čtenář získat z naší vypracované tabulky. Ta obsahuje jak samotnou kategorizaci, 

tak i základní informace o technických požadavcích, dodavateli, poslední verzi, apod. 

Hlavním hlediskem, podle kterého byly nástroje kategorizovány, je funkcionalita, do které jsme 

zařadily tyto podskupiny:  

o Řízení požadavků (Requirements management) 

o Řízení projektů (Project management) 

o Vývoj (Development) 

o Správa zdrojového kódu (Source code management) 

o Řízení testů (Test management) 

o Sledování chyb (Defect management) 

o Řízení spolupráce (Collaborative management) 

o Nasazení (Deployment) 

Další kategorie, ve kterých nepodléhaly všechny nástroje detailnímu sledování, se týkaly těchto 

oblastí - dostupnost nástroje, možnosti pořízení, resp. licencování, podporovaný způsob vývoje, 

rozsah podporované funkcionality a metodiky, o které se nástroj opírá. 

Na závěr bychom si dovolily konstatovat, že na základě dosažených výsledků z námi zpracované 

kategorizace lze potvrdit některá, o agilním přístupu, známá tvrzení. 

Na trhu je dostupné velké množství nástrojů podporujících funkcionalitu řízení projektů. Projekty 

si totiž vyžadují řízení, a proto tuto funkcionalitu považujeme za jednu z klíčových. Dále můžeme 

potvrdit, že metodika Scrum se stala velmi oblíbenou mezi vývojovými týmy, a bývá tak často 

zaváděna do různých společností. Její popularitu je taktéž možné prokázat na základě značné 

podpory, vycházející ze strany konkrétních nástrojů.  
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V souvislosti s agilními postupy se jako jeden z nejzávažnějších důvodů uvádí jejich odmítání 

zákazníky. Ti často chtějí jen klasický vodopádový vývoj, jelikož ho považují za ověřený. Z tohoto 

důvodu lze říci, že agilní metodiky jsou především postavené na důvěře. A tomu odpovídá i přijetí 

agilního přístupu v České republice. [8] 

Pro další zpracování bychom navrhovaly zabývat se, v souvislosti s agilními nástroji, otázkami jako 

je podpora týmů, resp. projektů různých velikostí. Jelikož agilní metodiky jsou vhodné spíše pro 

menší týmy.  



 

 36 

10 Použité zdroje 

 Literatura 

[1] BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. Vyd. 1. Praha: 

Oeconomica, 2009, 205 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1540-3. 

[2] GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a aktualiz. 

vyd. Praha: Grada, 2009, 496 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2615-1. 

[3] VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 

2008, 446 s. ISBN 978-80-245-1440-6. 

[4] BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky vývoje a údržby informačních systémů: kategorizace, 

agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 163 s. ISBN 80-247-

1075-7. 

[5] KADLEC, Václav. Agilní programování: metodiky efektivního vývoje softwaru. 1. vyd. Brno: 

Computer Press, 2004, 278 s. ISBN 80-251-0342-0. 

[6] CUNNINGHAM, Ward. Principy stojící za Agilním Manifestem [online]. © 2001 [cit. 2013-

11-29]. Dostupné z: http://agilemanifesto.org/iso/cs/principles.html 

[7] ROUSE, Margaret. What is Software as a Service (SaaS) [online]. 4. 8. 2010 [cit. 2013-12-

16]. Dostupné z: http://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Software-as-a-

Service  

[8] ŠIMEK, Pavel. Agilní metodiky a vývoj software [online]. 7. 1. 2013 [cit. 2013-12-18]. 

Dostupné z: http://www.aspectworks.com/2013/01/agilni-metodiky-a-vyvoj-software 

 Ostatní odkazy 

[A] WIKIMEDIA FOUNDATION, Inc. Comparison of project management software [online]. 

2013 [cit. 2013-12-5]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_project_management_software 

[B] FINDTHEBEST.COM, Inc. Best Project Management Software: Compare Project 

Management Software [online]. © 2013 [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: http://project-

management-software.findthebest.com/ 

[C] MOUNTAIN GOAT SOFTWARE, LLC. US [online]. 2013 [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: 

http://www.userstories.com/products 

[D] TAUCRAFT LTD. Agile Tools | Project Management Open-Source and Free Software [online]. 

© 2013 [cit. 2013-12-19]. Dostupné z: http://www.agile-tools.net/ 

[E] DICE HOLDINGS, Inc. SourceForge - Download, Develop and Publish Free Open Source 

Software [online]. © 2013 [cit. 2013-11-28]. Dostupné z: http://sourceforge.net/ 



 

 37 

 Odkazy na webové stránky nástrojů 

 

 www.5pmweb.com 

 http://www.accept360.com/ 

 http://www.accompa.com/index.html 

 http://www.accurev.com/solutions 

 https://www.atlassian.com/software/jira 

 http://www.userstories.com/products 

 http://www.userstories.com/products/92-

agile-cockpit 

 http://www.userstories.com/products/77-

agilo-for-scrum 

 http://www8.hp.com/cz/cs/software-

solutions/software.html?compURI=131034

6&jumpid=reg_r1002_czcs_c-

001_title_r0002#.UqbtVvTuKhs 

 http://agilefant.com/features/ 

 http://www.userstories.com/products/87-

agility-limited 

 http://www.agilofortrac.com/ 

 https://www.atlassian.com/software/jira 

 www.basecamp.com 

 www.bugzilla.org 

 http://www.ca.com/us/solutions/project-

and-portfolio-management.aspx 

 http://www.borland.com/products/caliber/ 

 https://www.atlassian.com/software/jira 

 https://www.chiliproject.org/projects/chilip

roject 

 https://cloudforge.com/ 

 https://www.atlassian.com/software/jira 

 http://www.jamasoftware.com/solution/ 

 http://www.borland.com/products/devpart

ner/ 

 www.easyproject.cz/cz 

 http://www.userstories.com/products/81-

eylean-board 

 http://fitnesse.org/ 

 http://www.userstories.com/products/91-

flying-donut 

 https://github.com/ 

 http://www.userstories.com/products/63-

greenhopper-for-jira 

 http://www.userstories.com/products/61-

hansoft 

 http://www.userstories.com/products/74-

maelscrum 

 http://www.mantisbt.org/ 

 http://mercurial.selenic.com/ 

 http://www.ontimenow.com/ 

 http://www.perforce.com/ 

 www.pivotaltracker.com 

 http://www.userstories.com/products/68-

playground 

 www.podio.com 

 www.polarion.com/products/alm 

 http://www.qasymphony.com/qtrace.html 

 http://www8.hp.com/us/en/software-

solutions/software.html?compURI=117214

1#tab=TAB1 

 www.rallydev.com 

 http://www-

03.ibm.com/software/products/en/rrc 

 http://www-

03.ibm.com/software/products/cs/reqpro/ 

 www.jazz.net/products/rational-team-

concert 

 http://www.redmine.org 

 http://www.rymatech.com/en/products/fea

tureplan.html 

 http://www.saros-project.org/ 

 http://www.scrumdesk.com/ 

 http://www.collab.net/products/scrumwork

s 

 http://www.seapine.com/ttpro.html 

 http://www.serena.com/index.php/en/ 

 http://www.serena.com/index.php/en/prod

ucts/serena-requirements-manager/ 

 http://www.borland.com/products/silkcentr

al/ 

 http://www.borland.com/products/silkperf

ormer/ 

 http://www.borland.com/products/silkqalo

ad/ 



 

 38 

 http://www.borland.com/products/silktest/ 

 http://www.borland.com/products/silktestp

artner/ 

 http://smartbear.com/news/press-

releases/smartbear-automatedqa-and-

pragmatic-software/ 

 http://smartbear.com/products/qa-

tools/automated-testing-tools/ 

 http://www.userstories.com/products/83-

software- 

 http://www.userstories.com/products/88-

sonicagile--scrum-project-management-

tool 

 http://subversion.apache.org/ 

 http://www.tandemseven.com/enterprise-

ux-tools/ 

 www.targetprocess.com 

 http://www.userstories.com/products/71-

teampulse 

 http://www.testuff.com/ 

 www.thoughtworks.com/products/mingle-

agile-project-management 

 http://www.userstories.com/products/82-

timebox 

 https://trello.com/ 

 www.versionone.com 

 http://www.userstories.com/products/79-

workengine 

 http://xplanner-

plus.sourceforge.net/index.html 

 http://www.yodiz.com/yodiz-integration-

with-github.html 

 http://www.zentao.net/en/ 

 

 



 

 39 

11 Přílohy 

 Dotazník – Nástroje pro agilní vývoj SW – část 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40 

 Dotazník – Nástroje pro agilní vývoj SW – část 2 

 


