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Abstrakt  
 

Semestrální práce je zaměřena na problematiku zlepšování softwarových procesů v 
sektoru velmi malých podniků. Jejím hlavním cílem je podpořit informovanost o využití 
mezinárodní normy ISO/IEC 29110 v oblasti Thajska, jakožto zlepšovatelskou aktivitu a 
ukázat na příkladech, kde všude může najít využití nebo naopak, kde se při procesu 
implementace náraží na bariéry. 

Práce je členěnna do dvou tématických celků, první představuje normu ISO/IEC 
29110, zabíhá trochu do historie a zmiňuje předchůdce normy v Thajsku. Druhá část se 
zabývá několika konkrétními projekty Thajské vlády vedoucí k rozšíření normy v zemi a 
implementací normy v podobě digitálních clusterů. 
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1. Úvod 
 

Naše moderní společnost je typická tím, že ji ve vysoké míře prostupují informační 
technologie, často aniž bychom si to přímo uvědomovali. Software a systémy založené na 
informačních technologiích jsou možná s trochou nadsázky tím, co takovou společnost 
pohání. Pro takové technologie je proto důležité zajistit odpovídající míru kvality a z hlediska 
dodavatelů je také nabízet, jako poměrně běžnou komoditu. Informační technologie, ačkoliv 
mohou v některých ohledech působit jako konkurenční výhoda, již nelze brát jako něco 
výjimečného a lze proto předpokládat, že zákazníci budou i v případě pořizování 
informačních technologií prostřednictvím projektů od dodavatelů požadovat dodání včasné, 
za předem sjednanou cenu a v očekávané kvalitě. Pro naplnění těchto požadavků existuje 
řada metodik zaměřených na řízení projektů obecně, nebo na daný předmět dodávky, tzn. 
např. na vývoj softwaru. Tyto metodiky pak dodavatelé používají dohromady k tomu, aby 
požadavkům zákazníků vyhověli. Existují také mezinárodní normy, které se problematikou 
vývoje softwaru či systémů zabývají a předepisují činnosti, které má organizace naplnit, aby 
došla k úspěšnému konci projektu. Certifikace dle takových norem následně umožňují 
společnostem vyvíjející software demonstrovat, že jsou schopny splňovat požadavky na ně 
kladené. Taková certifikace pak může posloužit jak společnosti, která je jejím držitelem, tak i 
zákazníkům či potenciálním zákazníkům této organizace. Pro certifikovanou organizaci může 
certifikace znamenat např. potvrzení, že používá osvědčených postupů k tomu, aby dosáhla 
míry výkonnosti a kvality, kterou si předsevzala. Obdobně pak mohou mít díky certifikaci 
organizace její zákazníci jistotu, že spolupracují s kvalitním dodavatelem. Pro certifikovanou 
organizaci tak může certifikace být konkurenční výhodou oproti společnostem, které držiteli 
dané certifikace, nebo jejího ekvivalentu, nejsou. Uvedení společnosti do souladu s normou 
ale vyžaduje úsilí, které je poté společně i s dalšími náklady nutné vynaložit při procesu 
certifikace. Velké zavedené společnosti pravděpodobně nebudou mít se zaváděním nových 
metodik, postupů a norem, alespoň co se týče lidských a kapitálových zdrojů, potíže. Je tu 
ale nezanedbatelný sektor malých a středních firem, u kterých nelze předpokládat, že by 
disponovaly rozsáhlými možnostmi k zavádění norem. Menší společnosti nasazují pracovní 
sílu spíše na vykonávání činností, které je přímo živí, než aby se dlouhodobě věnovaly 
zlepšování svých procesů a certifikaci. I pro takové společnosti však může být důležité, aby 
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byly uznávány jako tvůrci kvalitních produktů a mohly se prezentovat jako důvěryhodní 
dodavatelé. Existuje zde tedy prostor pro méně komplexní normy zohledňující možnosti a 
potřeby menších společností. Právě oblast malých, konkrétně velmi malých podniků, má za 
cíl pokrýt mezinárodní norma ISO/IEC 29110. V terminologii normy ISO/IEC 29110 se přitom 
nepoužívá označení „velmi malý podnik“, nýbrž „velmi malá entita“, který poukazuje na to, že 
norma je kromě celých podniků aplikovatelná také na další druhy entit, které splňují 
charakteristiku velmi malé entity. Jako velmi malou entitu lze označit podnik, organizaci, 
oddělení nebo projekt čítající do 25 osob. Pomocí této normy by měly velmi malé entity 
dosáhnout zlepšení svých procesů v oblasti vývoje softwaru a v důsledku toho i zlepšení 
vyvíjených produktů. 
 
 
 
 

2. ISO/IEC 29110 
 
Malé a střední podniky jsou velice důležitým zdrojem zaměstnanosti a ekonomického 

růstu pro spoustu zemí po celém světě. Podle OECD (Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj) tvoří malé a střední firmy mezi 95% až 99% z celkového počtu všech 
firem. Například v Evropě přes 92% firem má méně než 9 zaměstnanců a dalších 6,5% mezi 
10 až 49 zaměstnanci.  

Správa informačních procesů a systémů takových podniků se od velkých firem a 
korporací razantně liší, standardy jako ISO 15288 a ISO 12207 nedokázaly správně uspokojit 
potřeby malých podniků, pro ně bylo dodržení těchto standardů pak velice obtížné a na 
konkurenčním poli utržily výraznou nevýhodu bez certifikace kvality řešení, nutná 
implementace k dodržení norem stála enormní úsilí, náklady i čas oproti velkým institucím. 

V roce 2005 skupina WG 24, zabývající se práci s normami ISO/IEC JTC 1/SC7, byla 
zvolena, aby na situaci zareagovala a vymyslela řešení, jak odstranit obtížnosti přisvojení 
normy. Ta s novým inovativním přístupem vytvořila set standardů, technických návodů a 
směrnic ISO/IEC 29110 aplikovatelný na valnou většinu menších podniků odpovídajících 
určitému profilu, kterému odpovídá charakter velmi malých institucí (do 25 zaměstnanců). 
Nyní se ISO 29110 úspěšně používá v mnoha těchto institucích a startupech po celém světě 
díky snadné adaptaci, srozumitelnosti obsahu a dobré dostupnosti informací.  

 
2.1 Vznik standardu v Thajsku 

 
Předchůdcem ISO 29110 byl v roce 2003 TQS – Thai Quality Software jako odpověď na 

variaci potíží z používání robustních modelů jako CMMI malými organizacemi. Cílem bylo 
vytvořit při vývoji SW model, který charakterem více Thajským požadavkům ve spojitosti 
s dobře definovanými standardy na mezinárodní úrovni. TQS vytvořilo můstek ke stávající 
sadě ISO/IEC/IEEE 12207 jakožto referenční model. Díky podpoře a financování institucí 
KENAN, TQS bylo vyvinuto aby odpovědělo na následující problémy: 
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- Nemožnost pro Thajské malé a střední podniky implementovat tak komplexní 

Framework jako CMMI nebo ISO 12207 
- Thajské informační procesy se například od evropských velmi lišily 
- Čas a peníze jsou důležité veličiny obsahu SW projektů 
- Potřeba certifikovaného řešení jakožto záruka dodávky 

 
TQS rozdělil ISO 12207 na pětifázovou implementaci, kde každá fáze zaručila nějaký 
procesní pokrok, byl vyvinut tak, aby : 
 

- ISO 12207 bylo rozpadlé na části a přiblížilo se charakterem CMMI, které více 
vyhovuje Thajskému průmyslu 

- Poskytl sadu šablon a příkladů, díky kterým se vyhnulo nedorozumění 
- Poskytl seznam měřítek a milníku, podle kterých se dal stav implementace 

porovnávat 
 

Používání sady ISO/IEC 29110 bylo v Thajsku již od začátku (2005) vytvoření přijato 
k usnadnění vývoje softwaru velmi malých firem, které zde reprezentují přes 90% 
softwarového průmyslu. Thajská vláda pochopila důležitost tohoto čísla a snažila se reagovat 
některými opatřeními. Zavedení normy v zemi zůstává od roku 2005 vysoce prioritní činností 
podporovanou ministerstvem pro informační a komunikační technologie, díky kterému se 
ISO/IEC 29110 v roce 2011 stala v zemi formálně vydanou. I vláda se zapojila v roce 2015 
jako vzorový projekt, která by sadu využila pro zadávání veřejných zakázek. 
 

S lepší technologií a větší potřebou využívat efektivně procesy ICT byl vytvořen thajský 
technický výbor (TC-967), který se zapojil na vývoji práce ISO v roce 2005. V té době 
Thajsko zjistilo, že se jejich situace neliší tak dramaticky od zbytku světa, jako tomu bylo 
v minulosti. Zjistili, že řeší s mnoha zeměmi světa stejný problém ohledně počtu malých 
organizací a sdíleli snahu jim jít naproti. 

Po několika sněmech se zeměmi zapojenými v ISO programu (včetně ČR) byly pak 
vydefinovány priority, byl vytvořen profil velmi malé firmy, pro které inovace aplikovat. Po 
několika letech definice profilu nezahrnovala už jen pouze malé firmy, ale i organizace, 
projekty a oddělení, které mají nejvíce 25 členů. 

První verze ISO 29110 standardu byla zveřejněna roku 2011, dnes SW průmysl po 
celém světě používá otevřenou verzi, která se dá nahýbat podle potřeby průmyslu. 
 

3. Aktivity thajské vlády 
 

Jsou to už tři roky, kdy Software Industry Promotion Agency (SIPA) spolu s federací 
Thajského průmyslu spolupracují na zlepšení IT/ICT procesů pomocí standardu ISO 29110. 
Aktivní zapojení vlády do podpory malých podniků za účelem zlepšení ekonomiky a kvality 
sw dodávek se promítlo v následujících letech v některých projektech jako je konzultační a 
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certifikační program pro více než 150 malých institucí certifikovanými dvěmi certifikačními 
autoritami, auditorský výcvik pro kontrolu standardu nebo zapojení do mezinárodního 
programu pro podporu a zviditelnění informací kolem ISO 29110.  

Samotný proces implementace sady se měl dělit do několika kroků, první zaměření 
má postihnout méně komplexní aktivity jako změny v projektovém řízení, řízení požadavků 
atd. Dalším krokem je konzultační fáze, na základě kterých mohou firmy zlepšit své firemní 
procesy podle standardů ISO 29110. Nakonec se z procesních změn přeline i na samotný 
produkt, který bude ve finále vytvářen na základě nějakého zaručeného flow a obecně se tak 
zvedne jeho kvalita. 
 
 
3.1 Konkrétní projekty 
 

Právě tlak na rozšíření povědomí je obecně klíčem k úspěchu aplikace této sady a 
Thajská vláda se snaží využít všech možných kanálů a možností, aby vytvořila co nejlepší 
konkurenční prostředí a tím i nejen ekonomického zisku, ale i záruky kvalitních dodávek 
místních institucí se kterou mohou prosadit i na mezinárodní úroveň. 

Další snahou podpořit tento cíl je vytvoření spolupráce mezi školstvím, vládou a 
veřejností. Cílem je motivovat studenty, aby se tématikou zabývali a věnovali svůj čas 
k vytvoření vědeckých prací, které by mohly přidat hodnotu v podobě teoretické jako nové 
zdroje informací, přeložené a přeformulované směrnice do lépe pochopitelnější podoby, 
nebo i v podobě praktické, kdy studenti vrámci diplomové práce usilují o implementaci 
principů z ISO 29110 do konkrétních institucí. Již nyní je součástí tohoto programu přes 10 
vysokých škol, které spolu navzájem spolupracují a své výsledky si předávají. 

A výsledek? Podle statistik bylo k roku 2015 vydáno 300 certifikátů ISO 29110 dalších 
45 jich bylo naplánovaných na tento rok, z toho 30 certifikátů pro velmi malé podniky a 15 pro 
vládní útvary. Ve statistikách se promítá i silná podpora vlády, která financuje až 90% 
projektů spojených s adoptováním ISO 29110. Otázka, zda tyto nemalé investice vlády 
padnou na úrodnou půdu, adaptace této sady oproti robůstním metodikám sice v krátké době 
vytvoří pozitivní efekt, ale z dlouhodobého hlediska nevytváří best practices a s odstupem 
času nemusí být pro vládu tak benefitní.  

Na druhou stranu kromě rychlého ekonomického benefitu jsou zde i jiné faktory, které 
sice nemusí být číselně vykalkulovány, ale také musí být brány v potaz. Podniky mají 
motivaci fungovat na strukturovaných základech, mají snahu zlepšit sebe sama a svoje 
fungování, což by mělo obecně vézt k silnějšímu konkurenčnímu trhu a to ke kvalitě jejich 
produktů. 

 
3.2 Vládní příručka 

 
Za intenzivní podpory ministerstva informačních a komunikačních technologií 

v Thajsku vznikl v roce 2015 vládní projekt vytvoření příručky založené na ISO/IEC 29110. 
Principem tohoto projektu je zredukovat požadavky na dodavatele, aby se jim dala větší 
volnost a tím se zvýšila kvalita dodávky. V rámci projektu je školení 200 vládních úředníků 
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mající na starost tok peněz v rozpočtu kolem ICT, ať už to je programování SW, 
implementace systémů a SW nebo různých IT služeb. 

Cílem příručky je vytvořit určitý standard dodávky sw už od fáze vzniku, vývoje až po 
samotnou dodávku a certifikaci. Jak je možné vidět na Obrázku č.1, cíle ve vládním IT 
systému jsou: Management dostupnosti, Capacity management, IT Service Continuity 
management a IT finanční management 
 
 

 
Obrázek 1 - Cíle Thajské vlády v IT governance 
 
S modelováním na základě principu 3P obsahuje příručka 3 procesní aktivity za účelem 
efektivně využít zdroje při vytváření produktu či poskytování služeb. Příručka by pak měla 
být aplikovatelná na více než 60% ICT vládních služeb. 

 
Obrázek 2. Upravený 3P Modeling 
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3.3 Digitálních klastry v Thajsku 

 
Kvalita dnes hraje obrovskou roli v růstu malých a středních firem, zvláště pokud se 

mají rovnat na trhu se stejnými překážkami, jako je tomu u větších firem, které mají 
neporovnatelně větší lidské i finanční zdroje. Jako u kvality produktů záleží na dobře 
vymyšleném a provedeném procesu vývoje produktu, podpora klastrového digitálního vývoje 
je možnost, jak udržet na trhu konkurenceschopnost i v oblasti prodeje a podpory produktu. 
Klastr je vytvořená skupina firem v rámci geografické oblasti, které spojuje obor působení, 
tím si pak menší firmy mohou navzájem efektivněji přerozdělit práci a specializovat se tak na 
obor, ve kterém vynikají. V celkovém obraze pak spolu vytvoří unikátní spojení, které má za 
účelem vytvořit konkurenční výhodu. 

V Thajsku se stal klastrový vývoj středem pozornosti pro vývoj průmyslu a ekonomiky 
již od roku 2004 hlavními oblastmi Thajských vládních programů pro vytvoření klastrů byl 
potravní klastr s vizí být „Kuchyní světa“, dále automobilismus s vizí být „Detroit Asie“, SW 
klastr jako „Světové designové a animační centrum“ atd. Časem došlo i o snahu vytvořit IT 
super klastr zahrnující hardware, software i služby s centrem v Bangkoku a středem Thajska. 

V roce 2015 začaly Thajské organizace plánovat vytvoření 54 klastrů, z nihž 7 z nich 
bylo digitálních zaměřující se na software, softwarové služby a digitální obsah. Thajsko se 
mohlo poučit již z některých minulých chyb při vytváření klastrů, přemotivovanost se od 
zbytku světa odlišit a vytvořit tak konkurenční výhodu ne vždy dopadlo úspěchem. Ať už se 
jednalo o nesprávné nastavení cílů, slabý management, spolupráce přes právní bitvy až po 
korupčnost vlády. Právě ale aspoň některé z těchto bariér by mělo eliminovat nasazení 
ISO/IEC 29110 do clusterů.  
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Obrázek 3 - Roadmapa Thajska k řízení průmyslu s použitím ISO 29110 
 

Proč ISO/IEC 29110? Protože jako sada nejvíce vyhovuje charakteru vývoje 
Thajských digitálních klastrů, v roce 2015 jsou stále SW firmy z většiny velmi malé a sedí tak 
do profilu této sady. Navíc politika Thajska využívá ISO 29110 jako vlajkovou loď řídící 
digitální ekonomiku v zemi a je potřeba zvolit nějaký mechanismus na podporu integrace 
digitálních klastrů s ostatními odvětvími.  
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4. Závěr 
 
Hlavním cílem bylo podpořit informovanost o využití mezinárodní normy ISO/IEC 29110 na 
situacích, které se v posledních letech děly v Thajsku, naučit se z příkladů jiných zemí 
možnosti aplikace normy a zamyslet se, jaké cesty jsou použitelné i v našem prostředí a 
naopak se třeba i poučit z pádů a chyb druhých, abychom jim předešli samy.  
 
Přínos práce je přinejmenším diskutabilní, Thajsko je nám charakterem vzdálená země a i v 
dnešní době internetu škála zdrojů byla relativně úzká, což vedlo při tvorbě práce k vytvoření 
informační bariéry. Dalším diskutabilním prvkem přínosu práce je jeho reálná využitelnost. 
Tento dokument uvidí v budoucnosti pouze jednotky lidí, možná budoucích studentů 
předmětu 4IT421. Proto hodnotím jako největší přínos ponoření do problematiky normy 
ISO/IEC 29110 mě samotným, hledáním informací, čtením článků a zdrojů jsem si vytvořil 
alespoň povrchové povědomí o daném tématu a získal jsem znalosti, které možná využiji i 
jednou v praxi.  
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