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Předmluva
Tři nejhorší roky studia odhadovatelů cen jsou matematika v páté třídě. 

- Norman R. Augustine

Odhadování softwaru není těžké. Odborníci zkoumají a píší o odhadech softwaru už čtyři-
cet let a vyvinuli mnoho metod, které podporují přesné odhadování vývoje softwaru. Tvor-
ba přesných odhadů je nezáludná – jakmile jednou pochopíte, jak na to. Ale ne všechny
metody v odhadování jsou intuitivní a ani bystří lidé neobjeví všechny dobré postupy sami.
Skutečnost, že někdo je zkušený vývojář, z něj nedělá odborníka na odhady. 

Mnoho aspektů odhadování znamená něco jiného, než jak se jeví. Spousta tzv. problé-
mů s odhady pochází z nepochopení toho, co je „odhad“, nebo je způsobena tím, že
jsou do odhadování přimíchávány jiné metody, podobné, ale ne stejné. Některé meto-
dy tvorby odhadů, které se intuitivně zdají užitečné, nedávají přesné výsledky. Složité
vzorce někdy nadělají víc škody než užitku a některé zdánlivě jednoduché postupy pro-
dukují překvapivě přesné výstupy. 

Tato kniha zhuštěně podává čtyři desetiletí výzkumu, a dokonce ještě více let aktivních
zkušeností s pomocí vývojářům, vedoucím, testerům a manažerům, aby se stali efektiv-
ními odhadovateli. Studium odhadování softwaru je všeobecně užitečné, protože vlivy,
které působí na odhady softwaru zároveň působí na vývoj softwaru samotný. 

Umění odhadování versus 
vědecké odhadování
Výzkum odhadování softwaru se v současné době soustře�uje na zlepšování metod
odhadování tak, aby vynikající softwarové firmy mohly dosahovat výsledků projektů
v rozmezí ±5 % odhadů místo ±10 %. Tyto metody jsou výpočetně náročné. Pochopení
těchto technik vyžaduje velké znalosti matematiky a usilovné studium. Jejich používání
požaduje výpočty, které není možné udělat na kalkulačce. Metody fungují nejlépe, jsou-li
začleněny do komerčních nástrojů pro odhadování. Této oblasti metod říkám vědecké
odhadování. 

Ale běžné softwarové firmy zlepšování odhadů z ±10 % na ±5 % netrápí. Typická softwa-
rová společnost se potýká s problémem, jak předcházet odhadům, které jsou chybné
o 100 % nebo více. (Důvody tohoto stavu jsou různé a rozebereme je v kapitolách 3 a 4.)

Většina z nás si přirozeně myslí, že složité vzorce typu:

nám dají vždy přesnější výsledky než jednoduché vztahy jako tento:

Práce = PočetPožadavků*PrůměrnáPráceNaPožadavek

K1369.qxd  8.11.2006  10:39  StrÆnka 15



Ale složité vzorce nemusí být lepší. Softwarové projekty jsou ovlivněny mnoha faktory,
které narušují předpoklady obsažené ve složitých rovnicích pro vědecké odhadování.
Tyto souvislosti si vysvětlíme dále v knize. Navíc většina softwarových praktiků nemá
ani čas, ani chu� se zabývat náročnou matematikou, která je pro vědecké metody odha-
dování nezbytná. 

Proto tato kniha klade důraz na jednoduchá pravidla, procedury a prosté vzorce, které
jsou velmi efektivní a pochopitelné pro softwarové profesionály, kteří dělají svou běž-
nou práci. Tyto metody nedávají odhady, které jsou přesné v rozmezí ±5 %, ale sníží
chybu na 25 % nebo méně, což je pro většinu projektů dostatečné. Tuto oblast metod
nazývám umění odhadování.

Tato kniha čerpá z umění odhadování i z vědeckých postupů, ale soustře�uje svou
pozornost na metody umění odhadování.

Proč byla napsána tato kniha
a komu je určena
Literatura o odhadování softwaru je nesystematická. Badatelé publikovali stovky článků
a mnoho z nich je užitečných. Ale běžný praktik nemá čas procházet tucty článků
z nesrozumitelných technických magazínů. Je jen pár starších knih, ve kterých bylo
popsáno vědecké odhadování. Tyto knihy mají 800 až 1 000 stran, vyžadují dobré mate-
matické znalosti a jsou určeny především profesionálním odhadovatelům – konzultan-
tům nebo specialistům, kteří často odhadují velké projekty.

Tuto knihu jsem napsal pro vývojáře, vedoucí, testery a manažery, kteří musí odhady
tvořit občas jako jednu z mnoha pracovních činností. Věřím, že většina lidí z praxe chce
přesnost svých odhadů zlepšit, ale nemají čas si udělat doktorát z odhadování softwaru.
Tito praktikové zápasí s běžnými problémy, například jak se vypořádat s politikou, která
se okolo odhadů točí, a jak předcházet tomu, aby někdo jejich odhad svévolně měnil.
Pokud patříte do této kategorie čtenářů, pak je tato kniha určena i vám.

Metody v této knize jsou určeny pro internetový a intranetový vývoj, vložené systémy,
krabicový software, obchodní systémy, nový vývoj, zastaralé zděděné systémy, velké
projekty, malé projekty – v podstatě pro všechny druhy softwaru. 

Klíčové přínosy této knihy
Díky soustředěnosti na umění odhadování vám může tato kniha poskytnout nové důle-
žité informace o odhadování:

■ Co vlastně „odhad“ je. (Možná si myslíte, že to víte, ale běžně se tento pojem
používá způsoby, které efektivní odhadování naopak podkopávají.)

■ Faktory, které zapříčinily, že vaše dřívější odhady byly méně přesné, než mohly
být. 

Předmluva16
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■ Způsoby, jak odlišit dobrý odhad od špatného.

■ Mnoho metod, které vám osobně umožní dělat dobré odhady.

■ Několik metod, které můžete použít při pomoci dalším členům svého týmu, aby
dělali dobré odhady.

■ Způsoby, jak může vaše firma dělat dobré odhady. (Mezi osobními metodami,
skupinovými metodami a firemními metodami jsou důležité rozdíly.)

■ Přístupy k odhadování, které fungují na rychlých projektech, i metody, které se
uplatní na tradičních, postupných projektech (vedených dle plánu).

■ Metody odhadů, které lze použít na malé projekty, a způsoby, které využijete na
projektech velkých.

■ Jak se dostat přes žraloky, kteří mnohdy vody politiky okolo odhadů softwaru
okupují.

Kromě toho, že lépe pochopíte koncepce odhadování, vám metody v této knize popsa-
né pomohou odhadnout mnoho specifických atributů softwarových projektů, do kterých
patří také: 

■ Pracnost nového vývoje včetně rozvrhu, práce a ceny.

■ Rozvrh, práce a cena při údržbě zděděných zastaralých systémů.

■ Množství vlastností, které jste schopni dodat v jedné konkrétní vývojové iteraci.

■ Množství funkcionality, které můžete dodat pro celý projekt, když jsou rozvrh
a velikost týmu dány pevně.

■ Podíly různých nutných aktivit okolo vývoje softwaru, včetně množství manažer-
ské práce, práce na specifikaci požadavků, na vývoji, na testování a na opravách
chyb.

■ Parametry plánování, například kompromisy mezi cenou a rozvrhem, ideální
velikost týmu, velikost rizikové rezervy, poměr počtu vývojářů a testerů atd. 

■ Parametry kvality, včetně času potřebného na opravy chyb, počtu chyb, které ve
vašem softwaru zůstanou v okamžiku vydání, a dalších faktorů.

■ Téměř všechno ostatní, co chcete odhadnout.

V mnoha případech budete moci metody popsané v této knize použít ihned. 

Většina praktiků nebude potřebovat jít ve studiu dále nad koncepce popsané v této
knize. Ale pochopení metod v této publikaci vám dá dostatečný základ, abyste mohli
v případě zájmu pokračovat směrem k matematicky náročnějším přístupům.

O čem tato kniha není
Tato kniha se netýká odhadování těch největších projektů – více než 1 milion řádků
kódu nebo více než 100 let práce zaměstnanců. Extrémně velké projekty by měly být
odhadovány profesionály, kteří již ony tucty nepochopitelných článků četli, kteří studo-
vali ony knihy o 800 až 1 000 stranách, kteří dobře znají komerční software na odha-
dování a kteří jsou zkušení jak v umění odhadování, tak ve vědeckých metodách.

17Předmluva
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Kde začít
Místo, odkud začít s četbou, závisí na tom, co od knihy čekáte.

Pokud jste knihu zakoupili proto, že právě te� musíte udělat odhad... Začněte
od první kapitoly („Co je „Odhad“?“) a pak přejděte na kapitolu 7 („Počítání, kalkulace,
úsudky“) a kapitolu 8 („Kalibrace a historická data“). Pak prolétněte tipy v kapitolách 
10–20 a najděte metodu, která bude pro vás aktuálně nejpoužitelnější. Mimochodem,
tipy z celé knihy jsou v textu zvýrazněny a očíslovány, a navíc jsou všechny – 118 cel-
kem – shromážděny v příloze C, „Tipy pro odhadování softwaru“.

Jestliže chcete zlepšit své osobní dovednosti v odhadování, jestliže chcete zlep-
šit výkon vaší firmy při tvorbě odhadů či pokud prostě jen hledáte lepší pocho-
pení odhadů softwaru obecně... Přečtěte knihu celou. Chcete-li napřed pochopit
obecné principy a pak se ponořit do detailů, čtěte ji postupně od začátku. Pakliže chce-
te napřed znát detaily a pak z nich učinit obecné závěry, začněte kapitolou 1, přečtěte
kapitoly 7 až 23 a následně se vra�te ke kapitolám, které jste přeskočili. 

Bellevue, Washington
psáno na Nový rok 2006

Předmluva18
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Zpětná podpora
Učinili jsme vše, co bylo v našich silách, aby kniha byla co nejlepší. Na následující inter-
netové adrese můžete posílat připomínky ke všem knihám vydavatelství Microsoft Press:

http://www.microsoft.com/learning/support/books/

Přímé napojení na Microsoft Press Knowledge Base, kde můžete zadávat své dotazy
nebo problémy, najdete na:

http://www.microsoft.com/mspress/support/search.asp

Poznámky, dotazy či nápady ohledně této knihy můžete posílat přímo na vydavatelství
Microsoft Press, bu� poštou, nebo e-mailem:

Microsfot Press
Attn: Software Estimation Editor
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399

e-mail: 

msinput@microsoft.com

Poznámka redakce českého vydání: I nakladatelství Computer Press, které pro vás
tuto knihu přeložilo, stojí o zpětnou vazbu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat.
Můžete se obrátit na následující adresy: 

Computer Press
redakce počítačové literatury
náměstí 28. dubna 48
635 00 Brno-Bystrc

nebo

knihy@cpress.cz.

Další informace a případné opravy českého vydání knihy najdete na internetové adrese
http://knihy.cpress.cz/k1369. Prostřednictvím uvedené adresy můžete též naší redakci
zaslat komentář nebo dotaz týkající se knihy. Na vaše reakce se srdečně těšíme.

19Předmluva
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Poděkování
Neustále nevycházím z údivu nad tím, kolika způsoby Internet zlepšuje práci. Rukopis
mé první knihy četli v podstatě pouze lidé, kteří bydleli do 50 mil ode mě. Knihu, kte-
rou držíte, revidovali recenzenti z Argentiny, Austrálie, Kanady, Dánska, Anglie, Němec-
ka, Islandu, Nizozemí, Severního Irska, Japonska, Skotska, Španělska a Spojených států.
Kniha těmito recenzemi neuvěřitelně získala. 

Poděkování v první řadě zasluhují ti, kdo přispěli kritickými komentáři k velkým částem
knihy: Fernando Berzal, Steven Black, David E. Burgess, Stella M. Burns, Gavin Burrows,
Dale Campbell, Robert A. Clinkenbeard, Bob Corrick, Brian Donaldson, Jason Hills, Wil-
liam Horn, Carl J Krzystofczyk, Jeffrey D. Moser, Thomas Oswald, Alan M. Pinder, Jon
Price, Kathy Rhode, Simon Robbie, Edmund Schweppe, Gerald Simon, Creig R. Smith,
Linda Taylor a Bernd Viefhues. 

Dále si moji vděčnost zaslouží všichni, kteří recenzovali vybrané části knihy: Lisa M.
Adams, Hákon Ágústsson, Bryon Baker, Tina Coleman, Chris Crawford, Dominic Cro-
nin, Jerry Deville, Conrado Estol, Eric Freeman, Hideo Fukumori, C. Dale Hildebrandt,
Barbara Hitchings, Jim Holmes, Rick Hower, Kevin Hutchison, Finnur Hrafn Jonsson,
Aaron Kiander, Mehmet Kerem Kiziltunç, Selimir Kustudic, Molly J. Mahai, Steve Mat-
tingly, Joe Nicholas, Al Noel, David O’Donoghue, Sheldon Porcina, David J. Preston,
Daniel Read, David Spokane, Janco Tanis, Ben Tilly a Wendy Wilhelm. 

Obzvláště bych chtěl vyzdvihnout instruktory seminářů Construx estimation. Po létech
povzbuzujících diskuzí je často nemožné říci, které nápady pocházejí ode mě a které od
nich. Díky patří Earlu Beedeovi, Greggovi Boerovi, Mattu Peloquinovi, Pamele Perrot-
tové a Steve Tockeyovi. 

Tato kniha se soustře�uje na umění odhadování a zjednodušení v této knize umožnili
výzkumníci, kteří strávili desítky let objasňováním vědeckého odhadování. Mé srdečné
díky míří ke třem gigantům vědeckých metod odhadů: Barry Boehmovi, Capersovi Jone-
sovi a Lawrence Putnamovi. 

Spolupráce s Devonem Musgravem, redaktorem této knihy, byla opět vynikající. Díky
Devone! Pomocná redaktorka Becka McKay rovněž zlepšila můj původní rukopis neví-
daným způsobem. Poděkování si také zaslouží zbytek pracovníků vydavatelství Micro-
soft Press, tedy Patricia Bradbury, Carl Diltz, Tracey Freel, Jessie Good, Patricia
Masserman, Joel Panchot a Sandi Resnick. Díky také náleží tvůrci rejstříku Sethovi Mais-
linovi. 

A na závěr děkuji své ženě Ashlie, která je – podle mého soudu – nejlepší životní part-
nerkou, jakou jsem si kdy mohl přát. 

21Poděkování
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ČÁST 1

Rozhodující 
koncepce odhadů
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KAPITOLA 1

Co je „Odhad“?
Je velmi obtížné hodnověrně, energicky a riskantně obhajovat odhad,
který je vypracován bez jakékoli kvantitativní metody, postaven na malém
vzorku dat a podpořen z velké části pouze mlhavými představami mana-
žerů.

- Fred Brooks

Možná si myslíte, že již víte, co odhad je. Cílem této kapitoly je přesvědčit vás,
že odhad je něco jiného, než si většina lidí myslí. Dobrý odhad je dokonce něco
ještě více vzdáleného od zažité představy.  

Slovníková definice odhadu je: 1. Prozatímní vyhodnocení nebo hrubá kalkula-
ce. 2. Předběžná kalkulace ceny projektu. 3. Úsudek postavený na dojmech
a názorech jednotlivce. (Zdroj: The American Heritage Dictionary, Second Col-
lege Edition, 1985.)

Zní to podobně jako to, oč jste žádáni v okamžiku, kdy máte vypracovat odhad?
Jste žádáni o prozatímní nebo předběžnou kalkulaci – což znamená, že se váš
názor může později změnit?

Pravděpodobně ne. Když manažeři žádají „odhad“, často žádají závazek nebo
plán, jak dosáhnout cíle. Rozlišování mezi odhady, cíli a závazky je při procesu
porozumění tomu, co odhad je, co odhad není a jak odhady zlepšit, kritické. 

Odhady, cíle a závazky
Přesnou řečí vyslovena má vlastně slovníková definice odhadu pravdu: odhad
je předpově�, jak dlouho bude projekt trvat nebo kolik bude stát. Ale odhado-
vání softwarových projektů se navzájem ovlivňuje s obchodními cíli, závazky
a řízením. 
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Cíl je výrazem žádoucího obchodního plánu. Příklady jsou například takovéto:

■ „Verzi 2.1 potřebujeme mít hotovou pro demonstraci na veletrhu v květnu.“

■ „Potřebujeme včas stabilizovat toto vydání (release) pro prázdninový prodejní
cyklus.“

■ „Tyto funkce je potřeba dokončit do 1. července, abychom dostáli nařízením
vlády.“

■ „Další vydání nesmí stát více než 2 miliony dolarů, protože to je maximální roz-
počet, který na toto vydání máme.“

Obchodníci mají závažné důvody pro to, aby stanovovali cíle bez ohledu na odhady
softwaru. Ale skutečnost, že cíl je žádoucí nebo dokonce nutný, ještě neznamená, že je
dosažitelný. 

Zatímco cíl je popis žádoucího obchodního plánu, závazek je slib dodávky definované
funkčnosti na dané úrovni kvality k určitému datu. Závazek může být stejný jako odhad
nebo může být oproti odhadu agresivnější či konzervativnější. Jinými slovy, nepředpo-
kládejte, že závazek musí být totéž co odhad. Nemusí. 

Tip 1: 
Rozlišujte mezi odhady, cíli a závazky.

Vztah mezi odhady a plány
Odhadování a plánování spolu souvisí, ale odhadování není plánování a plánování není
odhadování. Odhadování by měl být nezaujatý, analytický proces, zatímco plánování již
zaujaté být má, jde o proces hledání cíle. U odhadu je snaha o jakýkoliv konkrétní výstup
hazardem. Smyslem odhadu je přesnost, a nikoli konkrétní výsledek. Ale cílem plánování
je nalezení konkrétního výsledku. Vědomě (a vhodně) svoje plány upravujeme, abychom
došli k daným výstupům. Plánujeme konkrétní způsoby, jak kýženého cíle dosáhnout.

Odhady formují základ plánu, ale plány se nemusí s odhadem shodovat. Pokud jsou
odhady a cíle dramaticky odlišné, musí plány projektu tento rozpor odhalit a vyšší rizi-
ko zakalkulovat. Pokud se odhady a cíle příliš neliší, mohou pak plány uvažovat s rizi-
kem nižším.

Jak odhadování, tak plánování je důležité, ale fundamentální odlišnosti mezi nimi zna-
menají, že jejich míchání má tendenci vést ke špatným odhadům i špatným plánům.
Důležitý cíl v plánování může vést k nahrazení analyticky vypočteného odhadu tímto
cílem; členové projektu mohou dokonce na tento cíl odkazovat jako na odhad, což mu
dodává nechtěnou svatozář objektivity.

Zde jsou příklady úvah v plánování, které částečně závisí na přesných odhadech:

■ Vytváření detailního rozvrhu.

■ Nalezení kritické cesty projektu.

■ Vytvoření kompletní struktury prací.

Část 1 – Rozhodující koncepce odhadů26
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■ Zjištění priorit v dodávkách funkcionality.

■ Rozpad projektu na jednotlivé iterace.

Přesné odhady znamenají lepší postup prací v každé z těchto oblastí (kapitola 21,
„Odhadování parametrů plánování“, se těmito tématy zabývá detailněji).

Komunikace ohledně odhadů, cílů
a závazků
Jedním z důsledků blízkého a někdy matoucího vztahu mezi odhadováním a plánová-
ním je, že investoři někdy o těchto aktivitách hovoří nesprávně. Typický příklad špatné
komunikace vypadá takto:

MANAŽER: Jak dlouho myslíte, že bude tento projekt trvat? Potřebujeme mít tento
program připravený na veletrh za 3 měsíce. Nemohu vám přidat žádné lidi, takže
to musíte zvládnout s těmi, co máte. Zde je seznam potřebných vlastností.

VEDOUCÍ PROJEKTU: OK, projdu si ta čísla a ozvu se.

Později...

VEDOUCÍ PROJEKTU: Odhadli jsme projekt na 5 měsíců.

MANAŽER: Pět měsíců?! Neslyšel jste mě? Řekl jsem, že musíme mít ten program
hotový za 3 měsíce, na veletrh!

Z této komunikace si vedoucí projektu patrně odnese pocit, že manažer uvažuje iracio-
nálně, protože chce od týmu, aby zvládl pětiměsíční práci za tři měsíce. Manažer patr-
ně bude o vedoucím projektu smýšlet naopak v tom smyslu, že vedoucí „nebere“ realitu
podnikání, protože nechápe, jak důležité je, aby program byl na veletrh za tři měsíce
připraven. 

Všimněte si, že v tomto příkladě manažer vlastně nežádal odhad. Žádal od vedoucího
projektu, aby vypracoval plán, jak cíle dosáhnout. Většina manažerů nemá technické
znalosti potřebné k jemným finesám rozlišování mezi odhady, cíli, závazky a plány.
Z čehož vyplývá, že odpovědnost za překlad požadavku manažera do konkrétnější tech-
nické mluvy přebírá technický vedoucí. 

Zde je produktivnější způsob možné interakce:

MANAŽER: Jak dlouho myslíte, že bude projekt trvat? Potřebujeme, aby byl pro-
gram hotový za tři měsíce na veletrh. Nemohu vám přidat žádné lidi, takže to
musíte zvládnout s těmi, co máte. Zde je seznam potřebných vlastností.

VEDOUCÍ PROJEKTU: Ujasněme si jednu věc. Je pro nás důležitější 100% funkcio-
nalita, nebo aby bylo do veletrhu hotovo aspoň něco?

MANAŽER: Musíme mít na veletrh aspoň něco. Ale rádi bychom měli 100% funkč-
nost, je-li to možné. 

27Kapitola 1 – Co je „Odhad“?
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VEDOUCÍ PROJEKTU: Chtěl bych si ještě přesněji ujasnit vaše priority. Pokud se
ukáže, že 100% funkčnosti nejsme do veletrhu schopni dosáhnout, máme být při-
praveni vydat alespoň to, co budeme mít v tu dobu hotovo, nebo máme napláno-
vat posun vydání až za veletrh?

MANAŽER: Pro veletrh musíme mít aspoň něco, takže pokud bude tlak na posun,
musíme vydat aspoň to něco, i kdyby to nebylo 100% to, co chceme.

VEDOUCÍ PROJEKTU: OK, navrhnu plán, jak dodat co nejvíce funkčnosti ve třech
měsících.

Tip 2: 
Pokud jste požádáni o odhad, ujasněte si, zda máte dělat opravdu odhad
nebo najít způsob, jak dosáhnout cíle.

Odhady jako vyjádření 
pravděpodobnosti
Jestliže tři čtvrtiny softwarových projektů překračují odhady, jsou šance jakéhokoliv soft-
warového projektu na dokončení včas menší než 100%. Jakmile jednou víme, že šance
na včasné dokončení nejsou rovny 100 %, nabízí se okamžitě otázka: „Jestliže šance
nejsou 100%, jaké tedy jsou?“ Toto je jedna z hlavních otázek odhadování softwaru. 

Odhady softwaru jsou běžně prezentovány jako jednočíselná informace, například:
„Tento projekt bude trvat 14 týdnů.“ Tyto zjednodušující jednočíselné odhady jsou
nesmyslné, protože neobsahují údaj o pravděpodobnosti spojené s tímto číslem. Před-
pokládají pravděpodobnost, jak je vidět na obrázku 1.1, která dává jedinou možnost
dokončení.  

Obrázek 1.1 Jednočíselný odhad se 100% pravděpodobností předpokládá, 
že skutečné dokončení se rovná plánovanému dokončení. To je nereálné. 
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Jednočíselný odhad je obyčejně cíl maskovaný jako odhad. Někdy naznačuje sofistiko-
vanější odhad, který byl zbaven významné informace o pravděpodobnosti někde v prů-
běhu. 

Tip 3: 
Když vidíte jednočíselný „odhad“, zeptejte se, zda je číslo odhad, nebo zda
jde skutečně o cíl.

Přesné odhady softwaru uznávají, že na softwarové projekty útočí nejistota ze všech
stran. Souhrnně tyto různé zdroje nejistot znamenají, že dokončení projektu se chová
jako rozdělení pravděpodobnosti – některá dokončení jsou pravděpodobnější, některá
méně pravděpodobná a skupina dokončení ve středu rozdělení je nejpravděpodobněj-
ší. Lze očekávat, že rozdělení dokončení projektu bude vypadat jako běžná zvonová
křivka, jak je vidět na obrázku 1.2.

Obrázek 1.2 Běžný předpoklad je, že dokončení softwarového projektu tvoří 
zvonovou křivku. Tento předpoklad je nesprávný, protože existují limity, jak 
efektivně může projektový tým dokončit jakékoli zadané množství práce.

Každý bod na křivce reprezentuje šanci, že projekt bude dokončen přesně v tento den
(nebo bude stát přesně tolik). Plocha pod křivkou tvoří 100 %. Tento druh pravděpo-
dobnosti bere v úvahu možnost velkého rozptylu dokončení. Ale předpoklad, že dokon-
čení jsou symetricky rozdělena okolo průměru, není správný. Existuje omezení v tom,
jak dobře lze projekt vést, což znamená, že konec levé části rozdělení je useknutý
a nesahá tak daleko doleva jako u zvonové křivky. A zatímco omezení na to, jak dobře
projekt může probíhat, existuje, omezení v tom, jak špatně projekt může jít, neexistuje,
takže rozdělení pravděpodobnosti má velmi dlouhý konec v pravé části. 

Obrázek 1.3 podává přesnou reprezentaci rozdělení pravděpodobnosti dokončení soft-
warového projektu.
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Obrázek 1.3 Přesné vyobrazení možných dokončení softwarového projektu. Je zde limit
v tom, jak dobře projekt může probíhat, ale není omezen počet možných problémů.

Svislá čárkovaná úsečka ukazuje „nominální“ dokončení, které je také možno nazvat
dokončení „50/50“ – je zde 50% šance, že projekt skončí lépe, a 50% šance, že projekt
skončí hůře. Statisticky se tato hodnota nazývá „mediánem“ dokončení. 

Obrázek 1.4 ukazuje jiný způsob vyjádření tohoto rozdělení pravděpodobnosti. Zatím-
co obrázek 1.3 ukazoval pravděpodobnosti dodávky k určitým termínům, obrázek 1.4
ukazuje pravděpodobnosti dodávky k danému datu nebo dříve. 

Obrázek 1.4 Pravděpodobnost dodávky softwarového projektu k danému datu 
nebo dříve (nebo za danou či nižší cenu nebo v dané či nižší pracnosti).

Obrázek 1.5 předkládá ideu pravděpodobností dokončení projektu jiným způsobem. Jak
je z obrázku vidět, prostý odhad typu „18 týdnů“ opomíjí zajímavou informaci, že
18 týdnů je pravděpodobných jen z 10 %. Odhad typu „18 až 24 týdnů“ je informativ-
nější  a poskytuje důležitou informaci o pravděpodobnostním intervalu dokončení
projektu. 
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Obrázek 1.5 Všechny jednočíselné odhady jsou explicitně či implicitně 
spojeny s pravděpodobností.

Tip 4: 
Když vidíte jednočíselný odhad, tak jeho pravděpodobnost není 100%. Zep-
tejte se, jakou pravděpodobnost tento odhad má.

Pravděpodobnosti související s odhady lze vyjádřit mnoha způsoby. Můžete použít „pro-
centuální jistotu“ přidanou k jednočíselnému odhadu: „Jsme si na 90 % jistí, že to zvlád-
neme za 24 týdnů.“ Můžete popsat odhady jako nejlepší a nejhorší scénář, což naznačuje
pravděpodobnost: „V nejlepším případě to zvládneme za 18 týdnů, v nejhorším za
24 týdnů.“ Nebo můžete odhad místo jednoho čísla postavit jednoduše jako interval:
„Odhadujeme to na 18 až 24 týdnů.“ Klíčové je, že všechny odhady obsahují pravděpo-
dobnost, a� už je vyjádřena přímo nebo obsažena implicitně. Explicitní vyjádření prav-
děpodobnosti je příznakem dobrého odhadu. 

Závazek můžete dát k optimistické hranici odhadu, k pesimistické nebo kamkoli
mezi ně. Důležité je znát, kam do intervalu váš závazek spadá, abyste mohli pří-
slušně plánovat. 
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Běžná definice „dobrého“ odhadu
Odpově� na otázku, co je „odhad“, nám stále nedává odpověd na otázku, co je dobrý
odhad. Experti na odhady navrhli mnoho definicí dobrého odhadu. Capers Jones pro-
hlásil, že přesnost ±10 % je možná, ale jen u dobře řízených projektů (Jones 1998). Cha-
otické projekty mají příliš velkou variabilitu, aby takové přesnosti bylo možné
dosáhnout.

V roce 1986 navrhli profesoři S. D. Conte, H. E. Dunsmore a Y. D. Shen, že dobrý pří-
stup k odhadování by měl dávat odhady, které jsou v rozmezí 25 % okolo skutečných
výsledků v 75 % času (Conte, Dunsmore a Shen, 1986). Tento standard odhadování je
nejběžnějším standardem používaným pro vyjadřování přesnosti odhadů (Stutzke 2005).

Mnoho společností ohlásilo výsledky odhadů, které jsou blízko k přesnosti, kterou
Conte, Dunsmore, Shen a Jones navrhli. Obrázek 1.6 ukazuje skutečné výsledky i srov-
nání s odhady u souboru projektů U.S. Air Force.

Obrázek 1.6 Zlepšení v odhadování v sadě projektů U.S. Air Force. 
Předpovědi se dramaticky zlepšily, když organizace přešly na vyšší úrovně CMM.1

Obrázek 1.7 ukazuje výsledky podobného programu zlepšení ve společnosti Boeing.

Část 1 – Rozhodující koncepce odhadů32
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1 CMM (Capability Maturity Model – Model Schopnosti a Vyspělosti) je systém definovaný Institu-
tem softwarového inženýrství pro určení efektivnosti softwarových organizací.
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Obrázek 1.7 Zlepšení odhadů ve společnosti Boeing. Stejně jako u projektů 
U.S. Air Force se předpovědi dramaticky zlepšily na vyšších úrovních CMM.

Závěrečný podobný příklad na obrázku 1.8 vychází ze zlepšených výsledků odhadů ve
společnosti Schlumberger. 

Obrázek 1.8 Ve firmě Schlumberger byla zlepšena přesnost odhadů z průměrného 
překročení o 35 týdnů na průměrné dokončení o 1 týden dříve

Jedna ze společností, která je mým klientem, dodává 97 % svých projektů včas a za smlu-
venou cenu. Telcordia ohlásila, že dodává včas a ve smluvené ceně dokonce 98 % svých
projektů (Pitterman 2000). Mnoho dalších firem publikovalo tytéž výsledky (Putnam
a Myers 2003). Organizace vytvářejí dobré odhady na základě Jonesovy definice i defi-
nice Conteho, Dunsmorea a Shena. Ovšem v obou těchto definicích chybí důležitý kon-
cept – řečeno konkrétně, přesných výsledků odhadů nelze dosáhnout pouze samotným
praktikováním odhadů. Musí být také podepřeny efektivním řízením projektu.
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Odhady a řízení projektu
Někdy, když lidé diskutují o odhadech vývoje softwaru, chápou odhadování čistě jako
proces předvídání. Chovají se, jako kdyby byl odhad vytvářen nestranným odhadcem,
sedícím kdesi bokem, mimo veškeré plánování projektu a priorit. 

Ve skutečnosti je při odhadování u softwaru jen máloco nestranné. Pokud jste kdy chtě-
li příklad aplikace Heisenbergova principu neurčitosti na software, tak odhad vyhoví
dokonale. (Heisenbergův princip neurčitosti je založen na faktu, že pouhé pozorování
objektu jej ovlivňuje a tudíž není možné s jistotou určit, jak by se objekt choval bez vlivu
pozorovatele.) Jakmile jednou učiníme odhad a na jeho základě se zavážeme k dodáv-
ce funkcionality a kvality k určitému datu, pak projekt řídíme, abychom cíle dosáhli.
Typické řízení projektu obnáší odstraňování nedůležitých požadavků, redefinování
požadavků, náhradu méně zkušených pracovníků zkušenějšími atd. Obrázek 1.9 tuto
dynamiku ilustruje.

Obrázek 1.9 Projekty se od počátku až do dodávky mění. Změny jsou obvykle dost
významné, takže výsledný projekt není stejný jako projekt, pro který byl dělán odhad.
Nicméně pokud dokončení odpovídá odhadu, říkáme, že projekt s odhadem souhlasil.

Kromě událostí v průběhu řízení projektu jsou projekty často ovlivněny nepředvídaný-
mi vnějšími událostmi. Projektový tým může například dostat úkol vytvořit prozatímní
vydání (release) na podporu klíčového zákazníka. Zaměstnanci mohou být rozděleni
kvůli podpoře starého projektu atd. 

Události, které se v průběhu projektu stanou, téměř vždy zneplatní předpoklady, které
byly použity pro odhad projektu zpočátku. Mění se předpoklady ohledně funkcionality,
mění se předpoklady týkající se personálu, mění se priority. Je pak v podstatě nemož-
né provést čistě analytický rozbor toho, zda byl projekt odhadnut přesně – protože pro-
jekt, který byl výsledně dodán, není projektem, na který byl původní odhad dělán. 

Část 1 – Rozhodující koncepce odhadů34
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V praxi to znamená, že pokud jsme dodali projekt o zhruba požadované funkcionalitě,
s použitím přibližně naplánovaného množství zdrojů a zhruba v termínu, říkáme oby-
čejně, že projekt „se vešel do odhadu“, i přes všechny analytické nepřesnosti, které toto
vyjádření implicitně obnáší. 

To znamená, že kritéria „dobrého“ odhadu nemohou být postavena na jeho schopnosti
předvídat, což je nedosažitelné, ale na schopnosti odhadu podpořit úspěch projektu, což
nás vede k dalšímu tématu: Správná role odhadů.

Skutečný cíl odhadů
Předpokládejme, že se připravujete na cesty a rozhodujete se, který kufr si máte vzít.
Máte malý kufřík, který se těší vaší oblibě, protože je lehký a vejde se do skříňky nad
hlavou v letadle. Máte také velký kufr, který už tak rádi nemáte, protože jej musíte na
letišti registrovat a pak na něj čekat u výdeje zavazadel, což pochopitelně zdržuje. Polo-
žíte své oblečení vedle malého kufříku a zdá se vám, že se do něj téměř vejde. Co udě-
láte? Zkusíte oblečení do kufříku pečlivě naskládat, abyste neplýtvali místem, a budete
doufat, že se tam vše naskládá. Pokud se to nezdaří, můžete nacpat oblečení do kufří-
ku hrubou silou, a to tak, že si na kufřík sednete a pokusíte se zacvaknout zámky. Jest-
liže se ani tento pokus nezdaří, stojíte před volbou: nechat nějaké oblečení doma, nebo
vzít velký kufr. 

Softwarové projekty stojí před podobným dilematem. Plánovači projektů často vidí pro-
past mezi obchodními cíli projektu a odhadovaným časovým rozvrhem a cenou. Pokud
je propast malá, může plánovač uřídit projekt ke zdárnému konci obzvláště pečlivou pří-
pravou nebo zmenšením časového rozvrhu projektu, rozpočtu či vlastností. Pokud je
propast velká, musí dojít k přehodnocení cílů projektu. 

Primárním cílem odhadování vývoje softwaru není předpově� jeho dokončení; cílem je
zjištění, zda jsou cíle projektu natolik realistické, aby byl projekt při směřování k dosa-
žení těchto cílů zvládnutelný. Vejde se vaše oblečení, které si na cestu berete, do malé-
ho kufříku nebo si budete muset vzít kufr velký? Bude možné vzít si po malých
úpravách malý kufřík? Manažeři chtějí stejné typy odpovědí. Nechtějí často přesný
odhad, který jim říká, že se požadované oblečení do kufříku nevejde; chtějí plán, jak do
kufříku dostat oblečení co nejvíce. 

Problémy nastávají v situaci, kdy se vzdálenost mezi obchodními cíli a rozvrhem prací
a snahou potřebnou k dosažení těchto cílů příliš zvětší. Zjistil jsem, že pokud se počá-
teční cíl a odhad od sebe neliší o více než asi o 20 %, má projektový manažer dosta-
tečný manévrovací prostor pro řízení funkčnosti, rozvrhu prací, velikosti týmu a dalších
parametrů, aby byly obchodní cíle projektu dosaženy; další experti s tím souhlasí
(Boehm 1981, Stutzke 2005). Pokud je rozdíl mezi cílem a tím, co je doopravdy zapo-
třebí, příliš velký, nebude manažer schopen projekt řídit směrem k úspěšnému cíli malý-
mi změnami parametrů projektu. Sebepečlivější balení vašeho oblečení nebo jakékoliv
sezení na víku od kufříku do něj všechny vaše oděvy nedostane a budete muset vzít
kufr větší, i když to není vaše počáteční volba, nebo budete muset nějaký kus oblečení
nechat doma. Cíle projektu budou muset lépe akceptovat realitu, má-li manažer projekt
zvládnout tak, aby bylo dosaženo cíle. 
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Odhady nemusí být ani tak dokonale přesné, jako spíše užitečné. Když máme kombi-
naci přesných odhadů, dobrého nastavení cíle a dobrého plánování a řízení, můžeme
dosáhnout výsledků projektu, které se blíží k „odhadům.“ (Jak jste asi uhádli, slovo
„odhad“ je v uvozovkách, protože projekt, pro který byl odhad udělán, není totožný
s výsledným dodaným projektem.)

Tato dynamika změn předpokladů v projektu je hlavním důvodem, proč se tato kniha
více soustředí na umění odhadování než na vědu. Přesnost ± 5 % vám moc k ničemu
nebude, když se zásadní předpoklady projektu změní o 100 %.

Pracovní definice 
„dobrého odhadu“
Ve světle několika předchozích kapitol jsme již nyní schopni odpovědět na otázku, co
dělá dobrý odhad dobrým odhadem.

Dobrý odhad je odhad, který poskytuje dostatečně jasný pohled na realitu projek-
tu, aby vedení projektu mohlo dělat dobrá rozhodnutí, jak projekt vést, aby bylo
dosaženo cíle.

Tato definice je základem diskuze o odhadech ve zbytku této knihy.

Další prameny
Conte, S. D., H. E. Dunsmore a V. Y. Shen. Software Engineering Metrics and Models.
Menlo Park, CA: Benjamin/Cummings, 1986. Kniha Conteho, Dunsmorea a Shena obsa-
huje zásadní diskusi o hodnocení modelů odhadů. Diskutuje kritéria „v 25% vzdálenosti
od skutečnosti po 75 % času“ i mnoho dalších hodnotících kritérií. 

DeMarco, Tom. Controlling Software Projects. New York, NY: Yourdon Press, 1982.
DeMarco rozebírá pravděpodobností chování softwarových projektů.

Stutzke, Richard D. Estimating Software-Intensive Systems. Upper Saddle River, NJ: Addi-
son-Wesley, 2005. Příloha C Stutzkeho knihy obsahuje souhrn měření přesnosti odhadů.
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KAPITOLA 2

Jak dobré odhady
děláte?

Tento proces se nazývá odhadováním, nikoli hledáním naprosté přes-
nosti.

- Phillip Armour

Nyní, když víte, co je to dobrý odhad, zamyslete se nad otázkou: Jak dobré
odhady dělám? Následující text vám tuto otázku pomůže zodpovědět.

Jednoduchý kvíz 
na odhadování
Tabulka 2.1 (na další straně) obsahuje kvíz, který otestuje vaše odhadovací
schopnosti. Pečlivě si přečtěte a promyslete následující pokyny:

U každé otázky vyplňte horní a dolní hranice, ve kterých dle vašeho názoru
s 90% pravděpodobností leží správná hodnota. Nedávejte své intervaly ani
příliš velké, ani příliš malé. Postavte je tak, aby byly dost vzdálené a dle vaše-
ho nejlepšího úsudku dávaly 90% šanci, že hledaná odpově� bude mezi nimi.
Nehledejte prosím žádnou z těchto odpovědí – kvíz má zhodnotit vaše schop-
nosti odhadu, ne schopnosti vyhledávat. Pro každou položku musíte vepsat
odpově�, vynechání položky bude hodnoceno jako chyba. Omezte čas toho-
to cvičení na 10 minut. 

(Můžete kvíz před vyplněním okopírovat, aby si jej mohli vyplnit i další čte-
náři vašeho výtisku knihy.)

Správné odpovědi na otázky (například zeměpisná šířka Šanghaje) najdete v pří-
loze B v závěru této knihy. Za každou správnou odpově� si připočtěte bod. 
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Dolní odhad Horní odhad Otázka 

[ ____________ ]  –  [ ____________ ] Povrchová teplota Slunce 

[ ____________ ]  –  [ ____________ ] Zeměpisná šířka Šanghaje 

[ ____________ ]  –  [ ____________ ] Plocha asijského kontinentu 

[ ____________ ]  –  [ ____________ ] Rok narození Alexandra Velikého 

[ ____________ ]  –  [ ____________ ] Celkový objem měny USA v oběhu roku 2004 

[ ____________ ]  –  [ ____________ ] Celkový objem Velkých jezer 

[ ____________ ]  –  [ ____________ ] Celosvětové příjmy z filmu Titanic 

[ ____________ ]  –  [ ____________ ] Celková délka pobřeží Tichého oceánu 

[ ____________ ]  –  [ ____________ ] Počet knih vydaných v USA od roku 1776 

[ ____________ ]  –  [ ____________ ] Nejtěžší zaznamenaná modrá velryba 

Tabulka 2.1 Jak dobré odhady děláte?
Zdroj: Inspirováno podobným kvízem v knize Programming Pearls, Second Edition (Bentley 2000).

Tento kvíz je z knihy Software Estimation od Steve McConnella (Microsoft Press, 2006) a je autorsky chrá-
něn – © 2006 Steve McConnell. Všechna práva vyhrazena. Tento kvíz je možno kopírovat za předpokladu, že
je obsažena tato značka copyrightu. 

Jak jste si vedli? (Nemějte špatný pocit. Většina lidí tento kvíz udělá špatně!) Napište své
skóre sem: ___________

Diskuze nad výsledky kvízu
Účelem tohoto kvízu není zjistit, zda víte, kdy se narodil Alexandr Veliký nebo na které
rovnoběžce leží Šanghaj. Jeho cílem je určit, jak dobře znáte své vlastní schopnosti
odhadů.

Jak jistá je „90% jistota“?
Pokyny nad kvízem jsou specifické v tom, že cílem cvičení je odhadovat s 90% jistotou.
Protože v kvízu je 10 otázek, pokud jste skutečně odhadovali správně na úrovni 90% jis-
toty, měli jste mít 9 správných odpovědí. 1

Pokud jste byli opatrní, zadali jste své intervaly konzervativně široké, a v tom případě
byste měli mít 10 správných odpovědí z 10 otázek. Pokud jste byli trochu ukvapení, byly
vaše intervaly užší, než bylo zapotřebí, a v tom případě byste měli mít 7 nebo 8 správ-
ných odpovědí. Dal jsem tento kvíz stovkám lidí, co provádějí odhady. Obrázek 2.1 uka-
zuje výsledky posledních 600 lidí, kteří kvíz vyplnili. 

Část 1 – Rozhodující koncepce odhadů38

1 Matematika skrytá pod pojmem „90% jistota“ je trochu složitější. Kdybyste opravdu odhadovali
s 90% jistotou, měli byste 34,9% šanci na získání 10 správných odpovědí, 38,7% šanci na 9 správ-
ných odpovědí a 19,4% šanci na 8 správných odpovědí. Jinými slovy, měli byste 93% šanci na zís-
kání 8 a více správných odpovědí.
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Obrázek 2.1 Výsledky analýzy kvízu „Jak dobré odhady děláte?“ 
Většina z těch, co kvíz vyplnili, měla 1–3 správné odpovědi.

Výsledky lidí, jejichž výsledky jsou na obrázku, dávají průměrný počet správných odpo-
vědí 2,8. Pouze 2 procenta absolventů kvízu měla skóre 8 a více správných odpovědí.
Nikdo neměl 10 správných odpovědí. Došel jsem k názoru, že intuitivní vnímání „90%
jistoty“ je u většiny lidí ve skutečnosti srovnatelné s něčím, co je blíže k „30% jistotě“.
Jiné studie toto základní zjištění potvrdily (Zultner 1999, Jørgensen 2002). 

Viděl jsem mnoho projektových týmů, které prezentovaly své rozvrhy s „90% jistotou“,
a mnohokrát jsem sledoval, jak tyto týmy často své „na 90 % jisté“ rozvrhy překračovaly
– častěji, než je dodržely. Pokud by tyto rozvrhy opravdu reprezentovaly 90% jistotu,
měly by je dané projektové týmy překročit pouze v jednom z deseti případů. 

Usoudil jsem, že tato procenta, jako například „90%“, nemají smysl bez podpory určité-
ho druhu statistické analýzy. V opačném případě jsou tato specifická procenta pouze
zbožná přání. Jak se dostat ke skutečné 90% úrovni jistoty bude diskutováno dále v této
knize. 

TTiipp  55::  
Nedávejte odhady s „procentní jistotou“ (obzvláště nikoli s „90% jistotou“),
pokud pro ně nemáte kvantitativní podklady.

Pokud jste nedělali kvíz, který je uveden výše v této kapitole, je nyní příhodná chvíle se
k němu vrátit. Myslím, že budete překvapeni, jak málo správných odpovědí budete mít
i přes právě podaná vysvětlení. 

39Kapitola 2 – Jak dobré odhady děláte?

Lidé, kteří
kvíz vyplnili

Správné odpovědi
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Jak široké hranice byste měli zvolit?
Když narazím na výjimky, které měly 7 nebo 8 správných odpovědí, ptám se: „Jak jste
dosáhl tolika správných odpovědí?“ Jak zní typická odpově�? „Zvolil jsem příliš široké
hranice.“

Moje odpově� zní: „Ne, nezvolil! Ani vaše hranice nebyly dost široké!“ Pokud jste měli
7 nebo 8 správných odpovědí, vaše hranice byly pořád příliš úzké na to, abyste trefili
správnou odpově� tak často, jak byste měli. 

Náš podmíněný reflex nám říká, že odhady postavené v úzkých hranicích jsou přesněj-
ší než odhady s hranicemi širokými. Myslíme si, že široké hranice způsobí, že budeme
vypadat jako nekompetentní ignoranti. Opak je pravdou. (Samozřejmě, úzké hranice
jsou žádané v případech, kdy jsou podporovány zásadními daty.)

Tip 6: 
Předcházejte používání uměle zúžených hranic. Přesvědčte se, že hranice,
které ve svých odhadech používáte, nereprezentují mylně vaši důvěru ve
vaše odhady.

Odkud se bere tlak na zužování hranic?
Když jste dělali kvíz, cítili jste tlak na rozšíření vašich hranic? Nebo jste měli pocit, že
byste měli hranice zúžit? Většina lidí říká, že cítí tlak na co největší zúžení hranic. Ale
pokud se vrátíte k pokynům, zjistíte, že vám neříkají, abyste hranice tvořili malé. Sku-
tečně, v pokynech jsem jasně řekl, že nemáte hranice dávat ani příliš široké, ani příliš
úzké – prostě široké natolik, abyste měli 90% jistotu správných odpovědí. 

Po diskuzích o tomto tématu se stovkami vývojářů a manažerů jsem dospěl k názoru,
že většina tlaku na vytváření úzkých hranic pochází z nás samotných. Určitá část tlaku
vychází z profesionální hrdosti. Lidé věří, že úzké hranice jsou známkou lepšího odha-
du, i když to není pravda. A část tlaku také pochází ze zkušeností s vedením nebo
zákazníky, kteří trvají na používání přehnaně úzkých hranic.

Stejný sobě sama vsugerovaný tlak byl nalezen v interakci mezi zákazníky a odhadova-
teli. Jørgensen a Sjøberg předložili fakt, že informace o očekáváních zákazníků má velký
vliv na odhad a ti, kdo odhad provádí, si obyčejně toho, jak moc jsou jejich odhady
ovlivněny, nejsou vědomi (Jørgensen a Sjøberg 2002).

Tip 7: 
Pokud cítíte tlak, abyste hranice zužovali, přesvědčte se, že tlak skutečně
pochází zvenčí, a nikoli z vás samotných.

Pro ty případy, kdy tlak opravdu pochází z vnějšího zdroje, je v kapitole 22, „Způsoby
prezentace odhadu“, a v kapitole 23, „Politika, vyjednávání a řešení problémů“, diskuse
o tom, jak se s tímto tlakem vyrovnat.

Část 1 – Rozhodující koncepce odhadů40
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Kolik tento test vypovídá o skutečném
odhadování softwaru?
V vývoji softwaru asi nebudete často tázáni na objem Velkých jezer nebo povrchovou
teplotu Slunce. Je rozumné od vás očekávat, že budete schopni odhadnout množství
měny USA, která je v oběhu, nebo počet knih publikovaných v USA, obzvláště pokud
nejste z USA?

Vývojáři softwaru jsou často žádáni, aby odhadli projekty v jim neznámých oblastech
obchodu, projekty, které budou implementovány na nových technologiích, dopady
nových programovacích nástrojů na produktivitu, produktivitu nových zaměstnanců atd.
Odhadování tváří v tvář nejistotě je denním chlebem těch, kdo odhady softwaru prová-
dějí. Zbytek této knihy vysvětluje, jak v takových okolnostech uspět. 

41Kapitola 2 – Jak dobré odhady děláte?
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KAPITOLA 3

Hodnota přesných
odhadů

[Běžná definice odhadu je] „nejoptimističtější předpově�, která má nenu-
lovou pravděpodobnost, že se splní“.... Přijetí této definice neodvolatelně
vede k metodě odhadování, která by se dala nazvat Jaké-je-nejbližší-
datum-pro-které-už-nemůžete-tvrdit-že-to-nestihnete.

– Tom DeMarco

Nepřesnost odhadů softwarových projektů – poskvrněných nerealistickými cíli
a nesplnitelnými závazky – je problémem už mnoho let. V sedmdesátých létech
20. století upozornil Fred Brooks na to, že „kvůli nedostatku času selhalo více
softwarových projektů než kvůli všem ostatním příčinám“ (Brook 1975). O dese-
tiletí později Scott Costello vypozoroval, že „tlak termínu je jednoduše největší
nepřítel vývoje softwaru“ (Costello 1984). V devadesátých létech minulého sto-
letí prohlásil Caper Jones, že „nepřiměřené nebo iracionální plány jsou pravdě-
podobně nejdestruktivnějším vlivem ve všem, co se týká softwaru“ (Jones 1994,
1997).

Tom DeMarco napsal svou prostou definici odhadu v roce 1982. I přes úspě-
chy, které jsem zmínil v první kapitole, se od napsání této definice mnoho
nezměnilo. S tím, že přesné odhady jsou cenné, už asi souhlasíte. Tato kapito-
la rozebírá výhody přesných odhadů a předkládá podpůrná data pro ně.

Je lepší odhad nadsadit nebo
podhodnotit?
Intuitivně asi tušíte, že přesný odhad představuje ideální základy pro plánování
projektu. Pokud jsou odhady přesné, může být práce mezi různými vývojáři
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efektivně koordinována. Dodávky z jedné vývojové skupiny do jiné mohou být naplá-
novány na den, hodinu nebo minutu. Víme, že přesné odhady jsou vzácné, tudíž pokud
máme chybovat, je lépe chybovat na stranu nadhodnocení nebo podhodnocení?

Argumenty proti nadhodnocování
Manažeři a ostatní investoři do projektu se někdy obávají, že pokud projekt bude nad-
hodnocen, vstoupí v platnost Parkinsonův zákon – vždy se najde dost práce, aby byl
využit celý dostupný čas. Pokud dáte vývojáři 5 dnů na dokončení úkolu, který lze stih-
nout za 4 dny, vývojář si na zbylý den nějakou práci určitě najde. Pokud dáte projekto-
vému týmu 6 měsíců na projekt, který lze dokončit za 4 měsíce, tým už si najde způsob,
jak zbylé dva měsíce využít. Výsledkem je to, že někteří manažeři vědomě odhady stla-
čují a pokoušejí se tak Parkinsonovu zákonu vyhnout. 

Jiná věc je Goldrattův „studentský syndrom“ (Goldratt 1997). Pokud mají vývojáři příliš
mnoho času, budou práci odkládat na později, v určitém okamžiku začnou intenzivně
pracovat a pravděpodobně projekt stejně nedokončí včas. 

Motivace pro podhodnocování je snaha vštípit vývojovému týmu pocit naléhavosti. Způ-
sob uvažování vypadá asi takto:

Vývojáři říkají, že tento projekt bude trvat 6 měsíců. Myslím, že v jejich odhadech
jsou vycpávky a zbytečnosti, které lze odstranit. Navíc bych v plánu tohoto projek-
tu měl určitou naléhavost, aby mu byla dána vyšší priorita. Proto budu trvat na
3měsíčním plánu. Ve skutečnosti tomu, že projekt lze dokončit za 3 měsíce, nevě-
řím, ale budu to tak předkládat vývojářům. Pokud mám pravdu, mohli by to vývo-
jáři stihnout za 4 až 5 měsíců. V nejhorším případě to dokončí za 6 měsíců, jak
původně odhadli. 

Jsou to přesvědčivé argumenty? Abychom to zjistili, musíme prozkoumat argumenty pro
nadhodnocení projektu.

Argumenty proti podhodnocení
Podhodnocení přináší mnoho problémů, některé jsou zjevné, jiné už tolik ne.

Redukovaná efektivita plánů projektu Nízké odhady podminovávají efektivní plá-
nování, vnáší totiž do plánů specifických aktivit špatné předpoklady. Mohou způsobit
chyby v plánování velikosti týmu, například bude naplánován menší tým, než by měl
být. Mohou také podkopat možnosti koordinace mezi skupinami – pokud skupiny nejsou
hotovy ve chvíli, kdy řekli, že budou, nemohou ostatní skupiny integrovat jejich práci. 

Pokud by chyby odhadů způsobily, že by plány byly posunuty pouze o 5 % až 10 %,
nezpůsobily by tyto chyby závažnější problémy. Ale mnoho studií zjistilo, že odhady
softwaru jsou často nepřesné o 100 % a více (Lawlis, Flowe a Thordahl 1995; Jones 1998;
Standish Group 2004; ISBSG 2005). Pokud jsou předpoklady v plánování chybné v tako-
vém rozsahu, jsou průměrné plány projektu založeny na předpokladech tak vzdálených
od reality, že jsou tyto plány v podstatě k ničemu. 

Část 1 – Rozhodující koncepce odhadů44

K1369.qxd  8.11.2006  10:39  StrÆnka 44



Statisticky redukovaná šance na včasné dokončení Vývojáři obyčejně odhadují
o 20 % až 30 % méně, než je jejich skutečná práce (van Genuchten 1991). Použití pouze
těchto jejich odhadů dělá plány projektu optimistickými. Pokud bychom zredukovali
tyto odhady ještě více, zmenšíme dále šanci na včasné dokončení. 

Špatné technické základy vedou k horším výsledkům, než je běžné Nízký odhad
může způsobit, že na ne zcela běžných aktivitách, jako jsou požadavky nebo design,
nestrávíte dostatek času. Pokud na požadavky a design nedáte dostatečný důraz, bude-
te se k nim muset vrátit v budoucnu – za vyšší cenu, než kdybyste tyto aktivity udělali
pořádně hned napoprvé (Boehm a Turner, 2004 McConnel 2004a). Což nakonec váš
projekt prodlouží více, než kdybyste pracovali s přesným odhadem. 

Destruktivní dynamika ve zpož�ujícím se projektu jej zhorší oproti normálu
Jakmile se jednou projekt dostane do fáze „zpoždění“, je projektový tým zaměstnán
spoustou aktivit, které v případě, že projekt jde „normálně“, nejsou zapotřebí. Zde jsou
příklady:

■ Mnoho setkání s vyššími manažery, kde se diskutuje, jak plán projektu znovu
dohnat.

■ V končícím projektu často opakované přepracovávání odhadu, aby se určilo, kdy
bude projekt vůbec hotov.

■ Omluvy klíčovým zákazníkům za zdržení (včetně osobních schůzek s těmito
zákazníky).

■ Příprava průběžných vydání kvůli zákazníkovým demo ukázkám, kvůli veletrhům
atd. Pokud by byl software hotov včas, dal by se použít přímo a průběžná vydá-
ní by byla zbytečná. 

■ Více diskuzí o požadavcích, které je nezbytně nutné přidat, protože projekt je
vyvíjen již tak dlouho.

■ Opravy problémů, které vyvstávají z rychlých a špatných zjednodušení, která byla
implementována dříve kvůli tlaku hroutícího se rozvrhu.

Důležitou vlastností každé z těchto aktivit je, že by se nemusely vůbec objevit, kdyby
projekt šel podle plánu. Tyto extra aktivity užírají čas potřebný na produktivní práci
a prodlužují jej více, než by trval při přesném odhadu a plánu.

Srovnání argumentů
Goldrattův studentský syndrom může být v softwarových projektech určitým faktorem,
ale zjistil jsem, že nejefektivnější cesta, jak se se studentským syndromem vypořádat, je
aktivní sledování plnění úkolů a pružný management (tedy řízení projektu), a nikoli
posun odhadů, což je podobné tomu, co navrhuje Goldratt. 

Z obrázku 3.1 je zřejmé, že nejlepší výsledky projektu pocházejí z přesných odhadů
(Symons 1991). Pokud je odhad příliš malý, neúčinnost plánování navýší skutečnou
cenu a rozvrh projektu. Pokud je odhad příliš vysoký, vstoupí v platnost Parkinsonův
zákon. 

45Kapitola 3 – Hodnota přesných odhadů

K1369.qxd  8.11.2006  10:39  StrÆnka 45



Obrázek 3.1 Cena za podhodnocení je vyšší než za nadhodnocení, proto v případě, 
že nemůžete odhadovat zcela přesně, zkuste raději místo nižšího odhadu nadsadit

Věřím, že na softwarové projekty Parkinsonův zákon platí. Práce vždy vyplní veškerý
dostupný čas. Ale záměrné podhodnocení projektu kvůli Parkinsonovu zákonu má
smysl pouze v případě, že cena za nadhodnocení je vyšší než cena za podhodnocení.
V softwaru je cena za nadhodnocení lineární a ohraničená – práce vyplní všechen
dostupný čas, ale dále už nepokračuje. Jenže v případě podhodnocení je cena neline-
ární a neohraničená – chyby v plánování, šizení netradičních aktivit, vznik většího
množství defektů, které způsobují větší škody než při nadhodnocení, a malá možnost
předvídat rozsah škod v budoucnu. 

Tip 8: 
Záměrně nepodhodnocujte. Cena za podhodnocení je vyšší než za nad-
hodnocení. Problémy s nadhodnocením řešte plánováním a řízením, ne
posuny odhadů.

Detaily zaznamenaných odhadů
v softwarovém průmyslu
Záznamy odhadů v softwarovém průmyslu poskytují některé zajímavé záchytné body při
zkoumání vlastností problémů s odhadováním softwaru. V posledních létech publiko-
vala skupina The Standish Group každé dva roky studii nazvanou „Zpráva o chaosu“,
která popisuje výsledky softwarových projektů. Ve zprávě z roku 2004 bylo 54 % pro-
jektů dodáno pozdě, 18 % zcela selhalo a 28 % bylo dodáno včas a v rozpočtu. Obrá-
zek 3.2 ukazuje výsledky za 10 let, od roku 1994 do roku 2004.

Co je na datech The Standish Group hodné povšimnutí, je to že dokonce ani nemá kate-
gorii pro předčasné dodávky. Nejlepším možným výsledkem je naplnění očekávání –
„včas, v rozpočtu“ – další možnosti už jsou horší. 

Část 1 – Rozhodující koncepce odhadů46
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Obrázek 3.2 Dodávky projektů zaznamenané ve zprávě o chaosu od The Standish Group
z roku na rok fluktuovaly. Okolo tří čtvrtin všech softwarových projektů je dodáváno

pozdě nebo zcela selhává.

Caper Jones prezentuje jiný pohled na dodávky. Jones za mnoho roků vypozoroval, že
úspěch projektu závisí na jeho velikosti. Tedy že větší projekty mají větší problémy než
projekty malé. Tabulka 3.1 tuto závislost ilustruje.

Velikost v jednotkách funkcí Brzo Včas Pozdě Selhání 
(function point – FP) a v přibližném (zrušení 
počtu řádků kódu (LOC) projektu) 

10 FP (1000 LOC) 11% 81% 6% 2% 

100 FP (10 000 LOC) 6% 75% 12% 7% 

1000 FP (100 000 LOC) 1% 61% 18% 20% 

10 000 FP (1000 000 LOC) <1% 28% 24% 48% 

100 000 FP (10 000 000 LOC) 0% 14% 21% 65% 

Tabulka 3.1 Dodávky projektů v závislosti na velikosti projekt

Pak z Jonesových dat patrně vidíte, čím větší projekt, tím je menší šance, že bude
dokončen včas, a větší možnost úplného selhání.

Celkem už bylo provedeno přesvědčivé množství studií, které došly k podobným
výsledkům jako The Standish Group a Jones, tedy že asi jedna čtvrtina všech projektů
je dodána včas, asi jedna čtvrtina je zcela zrušena a asi polovina je dodána se zpoždě-
ním, s překročeným rozpočtem nebo s obojím. (Lederer a Prasad 1992; Jones 1998;
ISBSG 2001; Krasner 2003; Putnam a Meyers 2003; Heemstra, Siskens and van der Stelt
2003; Standish Group 2004).
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Důvody, proč se projekty nestíhají, jsou různé. Špatné odhady jsou jedním z důvodů,
nikoli však jediným. Podrobně budeme důvody rozebírat v kapitole 4, „Odkud se berou
chyby v odhadech?“.

O kolik se projekty opožďují?
Počet projektů, které se opozdí nebo překročí rozpočet, je jedno hledisko. Druhým hle-
diskem je, do jaké míry projekty nesplní svůj cíl. Podle prvního průzkumu skupiny Stan-
dish Group bylo průměrné překročení rozvrhu projektu asi 120% a průměrné překročení
ceny asi 100% (Standish Group 1994). Ale přesnost odhadu je pravděpodobně ještě
horší, než kolik udávají tato čísla. Skupina The Standish Group zjistila, že opožděné pro-
jekty rutinně vynechávaly nezanedbatelná množství funkčnosti, aby byl dodržen rozvrh
či rozpočet, kterých případně dosáhly. Je jasné, že odhady na tyto projekty nebyly dělá-
ny na tyto ořezané verze, které byly dodány; byly dělány pro původní, plnou funkčnost.
Kdyby tyto opožděné projekty měly obsahovat kompletní, původně specifikovanou
funkčnost, bývaly by překročily své plány ještě více. 

Zkušenost z jedné společnosti
Konkrétnější pohled na dodávky projektů je obsažen v datech od jednoho z mých kli-
entů, která jsou vynesena do grafu na obrázku 3.3.

Obrázek 3.3 Výsledky odhadů z jedné organizace. Obecné výsledky z odvětví říkají, 
že výsledky této firmy, kdy její odhady jsou podhodnoceny v míře asi 100%, 

jsou typické. Data prezentována s povolením firmy.

Část 1 – Rozhodující koncepce odhadů48
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Body, které jsou seskupeny na úsečce „0“ na levé straně grafu, reprezentují projekty, pro
které vývojáři hlásili dokončení, ale byly shledány nekompletními při integraci do práce
jiných skupin.

Diagonála reprezentuje dokonale přesný rozvrh. V ideálním případě by graf obsahoval
data seskupená těsně okolo této diagonály. Místo toho jsou téměř všechny z 80 bodů
nad diagonálou a znamenají překročení projektu. Jeden bod je pod diagonálou a jen
hrstka jich leží na ní. Diagonála hezky ilustruje DeMarcovu běžnou definici „odhadu“ –
první datum, do kterého byste případně mohli být hotovi. 

Systémový problém softwarového 
průmyslu
Často o problému odhadování v softwarovém průmyslu hovoříme jako o neutrálním
problému odhadování – tedy někdy nadhodnotíme, někdy podhodnotíme a prostě
nejsme schopni udělat odhady přesně.

Ale software nemá neutrální problém odhadů. Data z odvětví ukazují jasně, že softwa-
rový průmysl má problém podhodnocených odhadů. Předtím, než můžeme naše odhady
začít zpřesňovat, musíme začít dělat odhady vyšší. To je klíčovou výzvou pro mnoho
organizací.

Výhody přesných odhadů
Jakmile se jednou vaše odhady stanou natolik přesnými, že už se přestanete strachovat
o velké chyby, a� už na stranu vyšší či nižší hodnoty odhadu, získáte navíc další, z přes-
nosti plynoucí výhody.

Zlepšená čitelnost stavu Jednou z nejlepších metod sledování postupu prací je srov-
návání plánovaného a skutečného postupu. Pokud je plánovaný postup realistický (tedy
postavený na přesných odhadech), je možné sledovat postup podle plánu. Pokud je plá-
novaný postup pouhou fantazií, běží projekt obvykle bez přílišné pozornosti věnované
tomuto plánu, a proto brzy začne být nesmyslné srovnávat skutečný postup s plánova-
ným. Dobré odhady proto poskytují důležitou podporu pro sledování plánu. 

Větší kvalita Přesné odhady pomáhají předcházet problémům s kvalitou vyvolaným
stresem z neplnění rozvrhu. Bylo zjištěno, že okolo 40 % všech softwarových chyb je
způsobeno stresem. Těmto problémům bylo možné předejít správným rozvrhem prací
a menším stresem vývojářů (Glass 1994). Když je tlak pocházející z rozvrhu prací extrém-
ní, je v produkovaném softwaru dle výzkumu asi čtyřikrát více defektů než v softwaru
vyvíjeném za menšího tlaku (Jones 1994). Jedním z důvodů je to, že týmy implementu-
jí narychlo a nečistě udělané verze vlastností, které musí být v čase vydání softwaru
nezbytně hotové. Bylo také zjištěno, že příliš velký tlak je nejvýznamnější příčinou
extrémně drahých a k chybám náchylných modulů (Jones 1997).

Lepší koordinace s nesoftwarovými aktivitami Softwarové projekty mají obyčejně
spolupracovat s jinými aktivitami, jako je testování, psaní dokumentace, marketingové
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kampaně, výuka obchodníků, finanční plánování, výuka softwarové podpory atd. Pokud
není rozvrh vývoje spolehlivý, může způsobit skluz v souvisejících záležitostech, což
zpětně způsobí skluz celého rozvrhu projektu. Lepší odhady softwaru umožňují těsnější
spolupráci na celém projektu, včetně softwarových i nesoftwarových aktivit. 

Lepší rozpočtování Ačkoliv je to patrně naprosto zřejmé, přesné odhady podporují
přesné rozpočty. Organizace, která nepodporuje přesné odhady, podkopává svou
schopnost předpovídat ceny svých projektů.

Zvýšený kredit vývojového týmu Jednou z velkých ironií ve vývoji softwaru je, že
poté, co projektový tým vytvoří odhad, manažeři, obchodníci a všichni zaměstnanci
v odbytu odhad vezmou a změní jej v optimistický obchodní cíl – i přes protesty pro-
jektového týmu. Vývojáři poté optimistický obchodní cíl překročí a v tu chvíli manažeři,
obchodníci a pracovníci odbytu začnou vývojáře obviňovat z toho, že neumí projekty
odhadnout! Projektový tým, který hájí své pozice a trvá na přesných odhadech, zvýší
svou důvěryhodnost ve firmě. 

Brzká informace o riziku Jednou z nejčastěji vyplýtvaných možností ve vývoji soft-
waru je selhání při správné interpretaci počátečního míchání cílů a odhadů projektu.
Uvažme, co se stane, když investestor řekne: „Tento projekt je potřeba dokončit za
4 měsíce, protože se blíží hlavní veletrh,“ a projektový tým řekne: „Náš nejlepší odhad
je, že projekt bude trvat 6 měsíců.“ Nejtypičtější interakcí investora a vedoucího projek-
tu je vyjednávání ohledně odhadu a pro projektový tým to eventuálně znamená tlak na
závazek, že se pokusí splnit 4měsíční rozvrh. 

Pozor! Špatná odpově�! Interpretace smíchání cílů projektu a odhadů projektu je neu-
věřitelně užitečná, neuvěřitelně vzácná informace o riziku v raném stádiu projektu. Toto
smíchání ukazuje na velkou šanci, že projekt nesplní obchodní cíle. Pokud je zavčasu
odhaleno, je možné přijmout mnoho korektivních opatření a mnoho z nich má velký
pákový efekt. Můžete redefinovat rozsah projektu, můžete navýšit stavy, můžete na pro-
jekt přeřadit své nejlepší pracovníky nebo můžete dodat jinou funkcionalitu. A také
můžete zjistit, že se vám projekt vlastně vůbec nevyplatí. 

Ale pokud toto smíchání přetrvává, budou možnosti na korektivní akce mnohem menší
a budou mít mnohem menší vliv, menší pákový efekt. Možnosti budou všeobecně
pouze typu „překročení rozvrhu a rozpočtu“ nebo „odstranění bolestně velkého množ-
ství funkcionality“. 

Tip 9: 
Rozpoznejte míchání obchodního cíle projektu a odhadu projektu, protože
jde o cennou informaci o riziku, že projekt nemusí uspět. Opravné akce
prove�te brzy, dokud mohou něco užitečného přinést. 

Část 1 – Rozhodující koncepce odhadů50
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Cena předvídatelnosti ve srovnání
s dalšími žádanými atributy projektu
Softwarové organizace a individuální softwarové projekty se snaží dosáhnout mnoha
cílů. Zde jsou některé cíle, o které usilují:

■ Rozvrh Nejkratší možný rozvrh pro požadovanou funkcionalitu na požadované
úrovni kvality.

■ Cena Minimální cena, za kterou je možné dodat požadovanou funkcionalitu
v požadovaném čase.

■ Funkcionalita Maximální nabídka vlastností v daném čase a za dané peníze.

Projekty dávají těmto generickým i jiným, specifičtějším, cílům priority různě. V živém
vývoji se pozornost soustředí na flexibilitu, opakovatelnost, robustnost, udržitelnost
a viditelnost (Cockburn 2001, McConnel 2002). CMM SEI se soustředí na efektivitu,
vylepšitelnost, předvídatelnost, opakovatelnost a viditelnost. 

Ve svých diskusích s manažery jsem se často ptal: „Co je pro vás důležitější: možnost
změnit názor ohledně vlastností nebo schopnost znát dopředu cenu, rozvrh a funkcio-
nalitu?“ Nejméně v 8 případech z 10 zněla odpově� „Schopnost znát dopředu cenu, roz-
vrh a funkcionalitu“ – jinými slovy předvídatelnost. Jiní softwaroví experti došli při svých
výzkumech k témuž závěru (Moseman 2002, Putnam a Myers 2003).

Často pokračuji takto: „Předpokládejme, že bych vám mohl nabídnout výsledky projek-
tu podobné bu� možnosti 1, nebo možnosti 2 na obrázku 3.4. Předpokládejme, že mož-
nost 1 znamená, že jsem schopen dodat projekt s očekávaným trváním v délce 4 měsíců,
ale může to být o měsíc méně nebo až o 4 měsíce více. Předpokládejme dále, že mož-
nost 2 znamená, že jsem schopen dodat projekt s očekávaným trváním v délce 5 měsí-
ců (a ne pouze 4 měsíce) a jsem schopen zajistit, že bude hotov v rozmezí jednoho
týdne kolem data dodávky. Co si vyberete?“

Obrázek 3.4 Většina obchodníků při výběru z možností dřívější dodávky s větší 
variabilitou a pozdější dodávky s menší variabilitou volí druhou možnost

51Kapitola 3 – Hodnota přesných odhadů
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Podle mých zkušeností si téměř všichni manažeři vyberou možnost 2. Kratší rozvrh, který nabí-
zí možnost 1, obchodníkům nic dobrého nepřinese, protože se na něj nemohou spolehnout.
Jelikož překročení může být až 4 měsíce, musí obchodník plánovat místo 4měsíčního rozvrhu
8měsíční. Nebo se všechny další plány opozdí až do chvíle, kdy je projekt skutečně hotov. Ve
srovnání pak garantovaný 5měsíční rozvrh z možnosti 2 vypadá mnohem lépe. 

V průběhu let se softwarový průmysl zaměřil na načasování obchodu, cenu a flexibili-
tu. Každý z těchto cílů je žádaný, ale co špičkoví manažeři oceňují nejvíc, je předvída-
telnost. Obchodníci musí dávat závazky zákazníkům, investorům, dodavatelům, hájit
místo na trhu atd. Tyto závazky jsou vždy podpořeny předvídatelností. 

Nic z toho nedokazuje, že předvídatelnost je nejdůležitější prioritou ve vašem obchodová-
ní, ale říká, že byste ohledně svých obchodních priorit neměli nic předpokládat dopředu.

Tip 10: 
Mnoho obchodníků si předvídatelnosti cení více než doby trvání vývoje,
ceny nebo flexibility. Ujistěte se, čeho si váš obchodník cení nejvíce.

Problémy běžných technik 
odhadování
Pokud uvážíme obecně rozšířené chabé výsledky při odhadování vývoje softwaru,
nemělo by nás překvapit, že techniky pro tvorbu odhadů nejsou efektivní. Tyto techniky
by měly být pečlivě prozkoumány a zahozeny!

Albert Lederer a Jayesh Prasad zjistili, že nejčastěji používaná technika na vytváření odha-
dů je srovnávání nového projektu s podobným projektem z dřívějška, postavené toliko
na lidské paměti. Zjistilo se, že tato technika nekoreluje s přesnými odhady. Běžné tech-
niky „intuice“ a „hádání“ jsou dle průzkumů v korelaci s překročením ceny a rozvrhu
(Lederer a Prasad 1992). Mnoho dalších výzkumů zjistilo, že hádání, intuice, nestruktu-
rované úsudky expertů, používání neformálních analogií a podobné techniky jsou domi-
nantními strategiemi používanými pro 60 až 85 % všech odhadů (Hihn a Habib-Agahi
1991, Heemstra a Kusters 1991, Paynter 1996, Jørgensen 2002, Kitchenham a spol. 2002). 

Kapitola 5, „Vlivy na odhady“, předkládá detailnější zkoumání zdrojů chyb v odhadech
a zbytek knihy poskytuje alternativy k těmto běžným technikám.

Další prameny
Goldratt, Eliyahu M. Critical Chain. Great Barrington, MA: The North River Press, 1997.
Goldratt popisuje přístup při vyrovnávání se se studentským syndromem a také přístup
pružnému managementu, který se vyrovnává s Parkinsonovým zákonem.

Putnam, Lawrence H. a Ware Myers. Five Core Metrics. New York, NY: Dorset House,
2003. Kapitola 4 obsahuje rozšířenou diskuzi o důležitosti předvídatelnosti ve srovnání
s jinými cíli projektu.

Část 1 – Rozhodující koncepce odhadů52
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KAPITOLA 4

Odkud se berou
chyby v odhadech?

Být v něčem přesný je k ničemu, pokud ani nevíte, o čem mluvíte.
– John von Neumann

Projekt Oddělení počítačové vědy na Washingtonské univerzitě měl vážné
problémy s odhadem. Zpož�oval se o měsíce a rozpočet byl překročen o 20,5
miliónů dolarů. Příčiny byly rozsáhlé, od problémů s návrhem, přes špatnou
komunikaci, až po změny na poslední chvíli a množství chyb. Univerzita se
přela, že plány projektu nebyly adekvátní situaci. Ale ono nešlo o běžný soft-
warový projekt. Ve skutečnosti o softwarový projekt nešlo vlastně vůbec, šlo
o vytvoření nové budovy Počítačové vědy a inženýrství na univerzitě (Sanchez
1998).

Odhady softwaru jsou výzvami, protože odhady jako takové jsou vždy výzvou.
Nový basebalový stadion Seattle Mariners byl v roce 1995 odhadnut na cenu 250
milionů dolarů. Byl dokončen v roce 1999 za cenu 517 milionů dolarů – chyba
odhadu byla větší než 100% (Withers 1999). Asi největší překročení ceny
v poslední době se odehrálo na stavebním projektu Boston’s Big Dig. Původní
odhad zněl na 2,6 miliardy dolarů a výsledná cena se vyšplhala na přibližně 15
miliard dolarů – chyba odhadu více než 400% (Associated Press 2003).

Softwarový svět má samozřejmě své vlastní závažné problémy s odhadováním.
Systém The Irish Personnel, Payroll and Related Systems (PPARS) byl po pře-
kročení původního rozpočtu ve výši 8,8 milionu euro o 140 milionů euro zcela
zrušen (The Irish Times 2005). Projekt FBI Virtual Case File (VCF) byl opuštěn
v březnu 2005 poté, co byla za cenu 170 milionů dolarů dodána pouze jedna
desetina plánovaných možností (Arnone 2005). Dodavatel projektu VCF si stě-
žoval, že agenturou FBI prošlo za tu dobu pět různých manažerů informačních
technologií a 10 různých projektových manažerů a na kontraktu bylo provede-
no 36 změn (Knorr 2005). Podobný chaos v pozadí není v projektech, ve kte-
rých byly problémy s odhady, neobvyklý.
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Kapitola pojednávající o zdrojích chyb v odhadech by mohla být stejně dobře nazvána
„Klasické chyby při odhadování softwaru“. Pokud předejdete problémům popsaným
v této kapitole, budete již na půli cesty k přesným odhadům.

Chyby se do odhadů vkrádají ze čtyř obecných zdrojů:

■ Nepřesné informace o odhadovaném projektu

■ Nepřesné informace o možnostech organizace, která bude na projektu pracovat

■ Příliš mnoho chaosu v projektu na to, aby bylo možné udělat přesný odhad (tedy
snaha o odhadnutí pohyblivého cíle)

■ Nepřesnosti vyplývající z procesu odhadování samotného

Tato kapitola popisuje každý zdroj chyb v odhadech detailně.

Zdroje nejistot v odhadech
Kolik stojí nový dům? Záleží na domu. Kolik stojí webová stránka? Záleží na této strán-
ce. Dokud nechápete detailně vlastnosti softwarového projektu, není možné přesně
odhadnout jeho cenu. Není možné odhadnout množství práce na vytvoření něčeho,
když to „něco“ nebylo definováno.

Vývoj softwaru je proces postupného upřesňování. Začínáte s obecným konceptem pro-
duktu (vize softwaru, který chcete vyrobit) a postupně tento koncept cizelujete podle
cílů produktu a projektu. Někdy je vaším úkolem odhadnout rozpočet a rozvrh potřeb-
ný na dodávku určitého množství funkcionality. Jindy zase máte odhadnout, kolik funk-
cionality lze naprogramovat v předem daném množství času a v daném rozpočtu.
Mnoho projektů se pohybuje ve š�astném prostředí  určité flexibility rozpočtu, rozvrhu
i vlastností. V každém z těchto případů znamenají různé formy, do kterých software
nakonec vykrystalizuje, velmi rozdílné kombinace ceny, rozvrhu a sady vlastností. 

Předpokládejme, že vyvíjíte objednávkový systém a nemáte zatím požadavky na vklá-
dání telefonních čísel. Některé z nejistot, které mohou ovlivnit odhad softwaru od spe-
cifikace požadavků až po vydání, jsou tyto:

■ Bude zákazník chtít po vložení telefonních čísel jejich kontrolu?

■ Pokud zákazník kontrolu telefonních čísel chce, bude chtít levnou nebo drahou
verzi kontroly? (Jsou obyčejně dvouhodinové, dvoudenní a dvoutýdenní verze
jakékoli konkrétní vlastnosti – například pouze čísla v USA versus mezinárodní
telefonní čísla.)

■ Pokud implementujete levnou verzi kontroly, nebude zákazník nakonec chtít dra-
hou?

■ Můžete použít hotovou verzi kontroly nebo musíte kvůli návrhu vytvořit vlastní?

■ Jak bude kontrola telefonních čísel vypadat? (Obyčejně je koeficient rozdílnosti
v komplexnosti návrhu mezi různými variantami téže vlastnosti roven minimálně 10.)

■ Jak dlouho bude vývoj kontroly telefonních čísel trvat? (Koeficient rozdílnosti
v čase, který různí vývojáři potřebují na vývoj téže vlastnosti, je 10 i více.)

Část 1 – Rozhodující koncepce odhadů54

K1369.qxd  8.11.2006  10:39  StrÆnka 54



■ Bude spolupracovat kontrola telefonního čísla a adresy? Jak dlouho bude inte-
grace kontroly telefonního čísla a adresy trvat?

■ Jaká bude úroveň kvality kontroly telefonního čísla? (V závislosti na pečlivosti
v průběhu implementace může být koeficient počtu chyb v původní implemen-
taci až 10.)

■ Jak dlouho bude trvat ladění a oprava chyb, které se vyskytnou při implementaci
kontroly telefonního čísla? (Individuální výkon různých programátorů na téže úrov-
ni znalostí při ladění a opravách stejných problémů může mít koeficient až 10.)

Jak patrně z tohoto krátkého seznamu nejistot vidíte, potenciální rozdíly v tom, jak je
daná jednoduchá vlastnost specifikována, upravena a implementována, mohou vnést až
stonásobné či dokonce vyšší kumulativní rozdíly v čase implementace dané vlastnosti.
Pokud tyto nejistoty zkombinujete pro stovky či tisíce vlastností ve velkém projektu,
skončíte s výraznou nejistotou v projektu samotném.

Kužel nejistoty
Vývoj software se skládá z provádění doslova tisíců rozhodnutí o vlastnostech, přesně
tak, jak je popsáno v předchozí části. Nejistota v odhadech softwaru pochází z nejisto-
ty, jak daná rozhodování dopadnou. Čím větší část těchto rozhodnutí uděláte, tím více
snížíte nejistotu při odhadování.

Důsledkem tohoto procesu rozhodování je, jak bylo zjištěno, že odhady projektu v jeho
průběhu obsahují předpověditelné množství nejistoty. Kužel nejistoty na obrázku 4.1
ukazuje, jak se odhady v průběhu projektu zpřesňují. (Následující diskuse popisuje kvůli
jednoduchosti postupný vývoj. Jak aplikovat tyto koncepty na opakující se projekty, je
rozebráno na konci této kapitoly.)

Obrázek 4.1 Kužel nejistoty v závislosti na obvyklých milnících v projektu
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Horizontální osa obsahuje obvyklé milníky v průběhu projektu, jako je počáteční kon-
cept, schválená definice produktu, dokončená specifikace požadavků atd. Terminologie
zní trochu produktově, kvůli svému původu. „Definice produktu“ prostě znamená
schválenou vizi softwaru nebo koncept softwaru a platí stejně pro internetové služby,
vnitřní obchodní systémy i většinu dalších typů softwarových projektů. 

Vertikální osa obsahuje stupeň chyby, která byla nalezena v odhadech vytvořených
schopnými odhadovateli v různých stupních projektu. Odhady mohou být udělány na
to, kolik bude daná sada vlastností stát a kolik práce bude pro dodání této sady vlast-
ností potřeba nebo kolik vlastností může být při zadaném množství práce či rozvrhu
dodáno. Obecný pojem velikost projektu znamená v této knize rozsah prací na projek-
tu, cenu či množství vlastností nebo jejich vzájemnou kombinaci. 

Jak je z grafu vidět, odhady prováděné v rané fázi projektu mají velký stupeň chyby.
Odhady provedené ve fázi počátečního konceptu mohou být nepřesné až s koeficien-
tem 4x nahoru i dolů (u dolní hranice to znamená 0,25x, což je 1/4). Celkový rozsah od
nejvyššího odhadu po nejnižší tak je 4x děleno 0,25x, tedy až 16x!

Jedna z otázek, kterou manažeři a zákazníci dávají, je: „Kdybych vám dal na práci na
odhadu ještě týden, můžete jej zpřesnit, aby obsahoval méně nejistoty?“ Je to rozumný
požadavek, ale bohužel nesplnitelný. Výzkum Luize Laranjeiraeho říká, že přesnost
odhadu softwaru závisí na propracovanosti definice tohoto softwaru (Laranjeira 1990).
Důvodem variability v odhadu je variabilita v softwarovém projektu samotném. Jediná
cesta ke snížení variability v odhadu je snížení variability v projektu. 

Jedna chybná implikace z tohoto běžného zobrazení kužele nejistoty je, že to vypadá,
jako by trvalo velice dlouho, než se kužel zúží – jako by nebylo možné vyhotovit dost
přesný odhad až do chvíle, kdy je projekt skoro hotov. Naštěstí je tento dojem způso-
ben tím, že jednotlivé milníky jsou od sebe na horizontální ose vzdáleny stejně a přiro-
zeně předpokládáme, že na této ose je kalendářní čas. 

Obrázek 4.2 Kužel nejistoty v závislosti na čase. Kužel se zužuje mnohem rychleji, 
než jak tomu bylo na obrázku 4.1
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Ve skutečnosti jsou tyto milníky v rozvrhu projektu spíše na začátku. Když kužel pře-
kreslíme v závislosti na kalendářním čase, dostaneme obrázek 4.2.

Na této verzi kužele je vidět, že přesnost odhadu se v prvních 30 % projektu rychle zvy-
šuje, z ±4x až na ±1,25x.

Lze nad kuželem zvítězit?
Důležité a nepříjemné je, že kužel nejistoty představuje přesnost v nejlepším případě, jaká
je v různých fázích projektu při odhadování softwaru dosažitelná. Kužel reprezentuje
chybu v odhadech, kterou udělají zkušení odhadovatelé. Velmi lehce může chyba tato
být větší. Není možné být přesnější, je pouze možné mít větší štěstí. 

Tip 11: 
Vezměte v potaz vliv kužele nejistoty na přesnost vašeho odhadu. Váš
odhad nemůže být přesnější, než je na dané pozici projektu podél kužele
možné.

Kužel se sám nezúží
Jiný způsob, jak může kužel nejistoty reprezentovat nejlepší možný odhad, je, že pokud
projekt není dobře řízen nebo nejsou odhadovatelé příliš zdatní, odhady se nebudou
zlepšovat. Obrázek 3.4 ukazuje, co se stane, když se tvůrci projektu nesoustředí na
redukci variability – nejistota není kužel, ale spíše oblak, který přetrvává až do konce
projektu. Problém není v tom, že odhady nekonvergují, ale spočívá jinde, v tom, že
nekonverguje samotný projekt – tedy že nedochází k odstraňování dostatečného množ-
ství variability, aby se odhady mohly zpřesňovat. 

Obrázek 4.3 Pokud není projekt dobře řízen či odhadnut, můžete skončit u oblaku 
nejistoty, který dává ještě větší chybu v odhadech než kužel
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Kužel se zužuje pouze v případě, že děláte rozhodnutí, která zmenšují variabilitu. Tu
snižuje definice vize projektu (včetně stanovení toho, co nebudete dělat), jak je vidět na
obrázku 4.4. Definice požadavků – znovu včetně toho, co opravdu dělat nebudete –
variabilitu snižuje ještě více. Navržení uživatelského rozhraní snižuje riziko variability
pocházející z nepochopení požadavků. Je jasné, že v případě, kdy projekt není ve sku-
tečnosti definován nebo pokud je později předefinován, se kužel rozšiřuje a přesnost
odhadu bude menší. 

Tip 12: 
Nepředpokládejte, že se kužel nejistoty zúží sám od sebe. Musíte jej zúžit
sami odstraněním zdrojů variability z projektu.

Obrázek 4.4 Kužel nejistoty se sám nezužuje. Zužujete ho sami prováděním rozhodnutí,
která z projektu odstraňují zdroje nejistoty. Některá z těchto rozhodnutí se týkají toho,

co ve výsledném projektu bude, a některá říkají, co v projektu nebude. Pokud se tato 
rozhodnutí později změní, kužel se rozšíří.

Zahrnutí kužele nejistoty do odhadů
Studie odhadů softwaru zjistily, že ti odhadovatelé, kteří začínají s jednoduchými
odhady a na nich staví intervaly odhadů, obyčejně nenastaví své dolní a horní hrani-
ce dostatečně daleko od sebe, aby byla započítána nejistota v odhadu, obzvláště
v situaci, kdy je nejistota velká (Jørgensen 2002). S touto tendencí používat příliš úzké
hranice se lze vypořádat dvěma způsoby. V prvním případě stanovíme na začátku
„nejpravděpodobnější“ odhad a vypočítáme hranice s použitím předdefinovaných koe-
ficientů z tabulky 4.1.

Část 1 – Rozhodující koncepce odhadů58

Variabilita v odhadu 
velikosti projektu 

(práce, cena, vlastnosti)

Čas

definice produktu

dokončená specifikace požadavků

návrh uživatelského rozhraní

K1369.qxd  8.11.2006  10:39  StrÆnka 58



Chyba velikosti 

Možná chyba Možná chyba Poměr nejvyššího
Fáze projektu na nižší straně na vyšší straně odhadu k nejnižšímu 

Počáteční koncept 0,25x (-75%) 4,0x (+300%) 16x 

Odsouhlasená definice produktu 0,50x (-50%) 2,0x (+100%) 4x 

Dokončená specifikace požadavků 0,67x (-33%) 1,5x (+50%) 2,5x 

Dokončený návrh 0,80x (-20%) 1,25x (+25%) 1,6x 
uživatelského rozhraní 

Dokončený detailní návrh 0,90x (-10%) 1,10x (+10%) 1,2x 
(u souvislých projektů) 

Tabulka 4.1 Chyba odhadu v průběhu vývoje softwaru

Pokud použijete údaje z této tabulky, mějte na paměti, že v okamžiku, kdy odhad tvo-
říte, nelze říci, zda skutečné dokončení projektu bude blíže k horní či dolní hranici vaše-
ho intervalu. 

Tip 13: 
Započítejte do vašich odhadů kužel nejistoty a použijte předdefinované
intervaly nejistoty.

Druhý přístup je postaven na faktu, že odhadnout „jak mnoho“ a „jak mnoho nejistoty“
jsou dvě různé věci. Můžete například nechat jednoho člověka odhadnout nejlepší a nej-
horší případ a druhého pravděpodobnost, že skutečný výsledek do tohoto intervalu
padne (Jørgensen 2002).

Tip 14: 
Započítejte kužel nejistoty tak, že necháte jednoho pracovníka vytvořit část
odhadu „jak mnoho“ a jiného vytvořit odhad „jak mnoho nejistoty“.

Vztah mezi kuželem nejistoty a závazkem
Softwarové organizace běžně sabotují své vlastní projekty přijímáním závazků v příliš
brzkých stádiích kužele nejistoty. Pokud se k něčemu zavážete ve fázi počátečního kon-
ceptu nebo definice produktu, budete mít koeficient chyby ve vašich odhadech roven
2 až 4. Jak již bylo diskutováno v kapitole 1, „Co je to odhad?“, zkušený manažer pro-
jektu je schopen jej uřídit v případě, že je odhad od reality vzdálen do 20 %. Ale žádný
manažer není schopen řídit projekt směrem k úspěšnému cíli v případě, že je odhad
mimo realitu o stovky procent. 

Smysluplné závazky není možné dávat v počáteční široké části kužele. Efektivní organi-
zace své závazky pozdrží až do chvíle, kdy jsou práce nutné k zúžení kužele hotovy.
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Rozumné závazky je možné a dobré dávat až v počáteční části střední fáze projektu
(zhruba ve 30 % cesty).

Kužel nejistoty a opakující se vývoj
Aplikace kužele nejistoty na opakující se projekty je poněkud složitější než na souvisle
vyvíjené projekty. 

Pokud pracujete na projektu, který v každé iteraci prochází celým vývojovým cyklem –
tedy od definice požadavků až po vydání – procházíte v každé iteraci miniaturním kuže-
lem. Předtím, než zpracujete v dané iteraci požadavky, budete na kuželu v bodě odsou-
hlasené definice produktu, kde je variabilita od dolní k horní hranici odhadu rovna 4x.
U krátkých iterací (méně než měsíc) se můžete od odsouhlasené definice produktu pře-
sunout k dokončené specifikaci požadavků a dokončenému návrhu uživatelského roz-
hraní v několika dnech a snížit tak variabilitu ze 4x na 1,6x. Pokud je váš rozvrh
neměnný, bude se variabilita 1,6x týkat spíše konkrétních vlastností, které jste schopni
v zadaném čase dodat, než práce nebo rozvrhu. Z krátkých iterací plynou pro odhady
určité výhody, které jsou diskutovány v kapitole 8.4, „Použití dat z vašeho aktuálního
projektu“.

Při přístupu, který ponechává požadavky nedefinované až do začátku každé další itera-
ce, se musíte vzdát dlouhodobé předvídatelnosti kombinace ceny, rozvrhu a vlastností,
které budete schopni dodat o několik iterací dále. Jak již bylo diskutováno v kapitole 3,
„Hodnota přesných odhadů“, mohou vaši obchodníci více preferovat tuto flexibilitu
nebo dávat ve vašich projektech větší důraz na předvídatelnost. 

Alternativou k úplnému iterování není žádné iterování. Tato volba se ukázala téměř uni-
verzálně neefektivní. Alternativou je menší počet iterací nebo jiné iterace.

Mnoho vývojových týmů používá střední cestu, kdy je většina požadavků definována na
začátku projektu, ale návrh, vývoj, testy a vydání jsou prováděny v krátkých iteracích.
Jinými slovy projekt prochází postupným vývojem až k dokončenému návrhu uživatel-
ského rozhraní (okolo 30 % kalendářního času projektu) a od tohoto bodu dále přechází
na iterativnější přístup. To sníží variabilitu pocházející z kužele asi na 25 %, což umož-
ňuje řízení projektu tak, aby bylo možné dosáhnout cíle a přitom využívat výhod opa-
kujícího se vývoje. Projektové týmy mohou nechat určité množství plánovaného času na
požadavky, které budou definovány až na konci projektu. To vnáší do souboru vlast-
ností určitou variabilitu, což je v tomto případě přínosná variabilita, protože ji využijete
jen v případě, že narazíte na vlastnosti, které je potřeba doimplementovat. Tato střední
cesta přináší dlouhodobou předvídatelnost ceny a rozvrhu a stejně tak i mírnou flexibi-
litu v požadavcích. 

Část 1 – Rozhodující koncepce odhadů60
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Chaotické vývojové procesy
Kužel nejistoty reprezentuje nejistotu, která je neodmyslitelně spojená i s velmi dobře
vedenými projekty. Další variabilita může vyvstat u projektů vedených špatně – tedy
z chaosu, kterému lze předejít. 

Běžné příklady a příčiny chaosu v projektu jsou následující:

■ Požadavky, které nebyly v první fázi dobře prozkoumány

■ Nedostatečné zapojení koncového uživatele do procesu potvrzování požadavků

■ Špatný návrh, který vede k mnoha chybám v kódu

■ Špatné praktiky v kódech, které vedou k nákladným opravám

■ Nezkušení zaměstnanci

■ Nekompletní nebo neodborné plánování projektu

■ Primadony v týmu

■ Opuštění plánování pod tlakem

■ Používání novot a zavádění zbytečností (tzv. gold-plating)

■ Nedostatek automatizované kontroly zdrojového kódu

Toto je pouze částečný soupis možných zdrojů chaosu. Podrobnější diskusi najdete v mé
knize Rapid Development (McConnel 1996), kapitola 3, „Klasické chyby“, nebo na webu
www.stevemcconnell.com/rdenum.htm.

Tyto zdroje chaosu mají dvě společné věci. První je, že každý zdroj vnáší do projektu
variabilitu, která ztěžuje přesné odhady. Druhá spočívá v tom, že nejlepší způsob, jak se
s každým tímto zdrojem vypořádat, není ukryt v odhadech, ale v lepším řízení projektu. 

Tip 15: 
Neočekávejte, že samotné lepší praktikování odhadů dá přesnější odhady
v chaotických projektech. Neřízený proces nelze přesně odhadovat. V prv-
ním kroku je důležitější omezit chaos než zlepšit odhady. 

Měnící se požadavky
Změny v požadavcích jsou dle průzkumů častým zdrojem problémů s odhady (Lederer
a Prasad 1992, Jones 1994, Stutzke 2005). Kromě všech obecných problémů, které mění-
cí se požadavky přináší, znamenají tyto změny také dva problémy specifické pro odhady.

Prvním problémem je, že měnící se požadavky vnáší do projektu příchu� chaosu. Pokud
nelze požadavky stabilizovat, nelze zúžit kužel nejistoty a variabilita odhadu zůstane až
do konce projektu velká. 

Druhý problém je v tom, že změny v požadavcích nejsou moc sledovány a odhad pro-
jektu často není měněn, ač by měněn být měl. V dobře řízeném projektu tvoří počáteč-
ní sada požadavků základnu a z ní vychází odhad ceny a rozvrhu. Při přidávání nových
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požadavků nebo změně starých jsou odhady ceny a rozvrhu změněny tak, aby odráže-
ly tyto změny. V praxi ovšem manažeři projektů úpravy svých předpokladů o ceně
a rozvrhu při změnách požadavků zanedbávají. Ironií těchto případů je, že odhad pro
původní funkcionalitu mohl být i přesný, ale po tuctech nových požadavků, které byly
do projektu vloženy – tedy odsouhlaseny, ale nezapočteny – nemá projekt žádnou šanci,
aby se potkal se svými původními odhady, a bude vnímán jako opožděný, ačkoliv všich-
ni souhlasili, že přidání nových vlastností je dobrý nápad. 

Techniky odhadování popsané v této knize vám určitě pomohou lépe odhadovat v situ-
acích s nestálými požadavky, ale samotný lepší odhad nemůže vyřešit problémy, které
z nestability požadavků vyvstanou. Lepší odpovědí je odezva v řízení projektu než
v odhadech. Pokud vám okolí neumožňuje stabilizovat požadavky, zvažte jiné přístupy
k vývoji, které jsou pro práci ve velmi nestálém prostředí vhodnější, například krátké ite-
race, tzv. Scrum (jedna z iterativních technik), extrémní programování, DSDM (Dynamic
Systems Development Method – vývojová metoda dynamických systémů), vývoj v časo-
vém rámci atd. 

Tip 16: 
Při vypořádávání se s nestabilními požadavky zvažujte místo strategií odha-
dů spíše strategie řízení projektu nebo jimi odhady doplňte.

Odhadování růstu požadavků
Pokud chcete odhadnout vliv měnících se požadavků, zvažte začlenění určitého množ-
ství času na růst či změny požadavků do vašich odhadů. Obrázek 4.5 ukazuje uprave-
ný kužel nejistoty, který bere v potaz přibližně 50% nárůst požadavků v průběhu
projektu. (Tento konkrétní kužel je pouze pro ilustrační účely. Konkrétní data nepochází
z téhož průzkumu jako původní kužel.)

Obrázek 4.5 Kužel nejistoty, který započítává růst požadavků v průběhu projektu

Část 1 – Rozhodující koncepce odhadů62

Variabilita v odhadu 
velikosti projektu 

(práce, cena, vlastnosti)

Čas
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Tento přístup používají velké organizace jako Laboratoř Softwarového Inženýrství NASA,
která plánuje asi 40% nárůst požadavků (NASA SEL 1990). Podobný koncept obsahuje
model odhadů Cocomo II, který zavádí pojem „zlom v požadavcích“ (Boehm et al. 2000).

Opomíjené aktivity
Předcházející části této kapitoly popisovaly zdroje chyb, které pochází z projektu. Zbylé
části diskutují chyby, které pochází z procesu odhadování samotného.

Jedna z nejčastějších chyb v odhadech je opomíjení nutných úkolů v projektu. (Lederer
a Prasad 1992, Coombs 2003). Výzkumy zjistily, že tento fenomén platí jak na úrovni
plánování projektu, tak na úrovni jednotlivého vývojáře. Jedna studie zjistila, že vývojá-
ři mají tendenci odhadovat velmi přesně práci, na kterou si v odhadu vzpomenou, ale
přehlíží 20 % až 30 % potřebných úkonů, což vede k 20% až 30% chybě v odhadu (van
Genuchten 1991).

Opomíjené práce spadají do tří obecných kategorií: chybějící požadavky, chybějící akti-
vity při vývoji softwaru a chybějící aktivity mimo vývoj softwaru.

Tabulka 4.2 obsahuje požadavky, které obvykle v odhadech chybí.

Oblasti požadavků na funkcionalitu Požadavky mimo funkcionalitu 

Instalační program Přesnost 

Utility pro konverze dat Interoperabilita, součinnost 

Spojovací kód potřebný pro použití Modifikovatelnost 
softwaru od třetí strany či open-source 

Nápověda Výkon 

Nasazení (deployment) Přenositelnost 

Rozhraní pro externí systémy Spolehlivost 

Schopnost reakce 

Opakované použití 

Rozšiřitelnost 

Bezpečnost 

Funkční schopnost 

Použitelnost 

Tabulka 4.2 Požadavky na funkcionalitu i mimo ni, které obvykle chybí v odhadech softwaru

Tip 17: 
Do vašich odhadů zahrňte čas na požadavky zadané, požadavky implicitní
i požadavky mimo funkcionalitu – tedy všechny požadavky. Nic není zadar-
mo a vaše odhady by neměly předpokládat, že je. 
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