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Úvodem

Softwarovému průmyslu už je nějakých padesát let, ale hodně softwarových firem přesto 
stále ještě zápasí se sbíráním, dokumentací a správou požadavků kladených na jejich vlastní 
výrobky. Nedostatek informací od uživatelů, neúplné požadavky a jejich neustálé změny jsou 
hlavními důvody, kvůli kterým tolik projektů z oblasti informačních technologií nezvládne 
dodat slibovanou funkcionalitu v daném termínu za daný rozpočet.1 Řada softwarových 
vývojářů se při získávání informací od uživatelů necítí pohodlně a nebo v něm nemá dosta-
tek praxe. Zákazníci zase spolupráci na definici požadavků odmítají z nedostatku trpělivosti 
a nebo nechají požadavky sepsat nevhodné lidi. Účastníci projektu se mnohdy ani nedohod-
nou na tom, co vlastně takový požadavek je. Jak po znamenal jeden spisovatel: „Než by se 
programátoři pokusili o dešifrování zákazníkových požadavků, raději by luštili slova klasické 
písně Louie Louie od The Kingsmen.“2

Z praxe

Při vývoji softwaru je komunikace potřeba přinejmenším stejně jako programování, 
ale my přesto běžně dáváme přednost programování. Tato kniha nabízí desítky nástro-
jů, které komunikaci usnadní a pomohou softwarovým vývojářům, manažerům, 
obchodníkům i zákazníkům použít efektivní postupy práce s požadavky. Ve druhém 
vydání (originálního titulu) přibyly kapitoly o roli analytika požadavků, důležitosti 
podnikatelských pravidel a různých způsobech, kterými se dá práce s požadavky apli-
kovat na udržování projektů, krabicový software, outsourcované projekty a projekty 
s neurčitými a měnícími se požadavky. V textu najdete bezpočet historek (všech sku-
tečných!), které dokreslují běžné zkušenosti týkající se řízení požadavků. 

Všechny uváděné postupy se v řízení požadavků řadí do hlavního proudu, nejde o žádné 
exotické nové techniky nebo složité metodologie, které by slibovaly vyřešit všechny vaše 
problémy s požadavky. Od roku 1999, kdy jsem napsal první vydání této knihy, jsem odučil 
přes 100 seminářů o softwarových požadavcích pro klienty ze soukromých i státních orga-
nizací všech druhů. Poznal jsem, že se tyto postupy vztahují prakticky na libovolný projekt, 
včetně projektů vedených inkrementálním stylem – na nové systémy i na udržování těch 
starých, na malé projekty i na ty velké. Neomezují se dokonce vůbec na softwarové projekty, 
dají se vztáhnout i na hardware a výrobu jakýchkoliv jiných systémů. Stejně jako u jakékoliv 
jiné softwarové techniky platí, že pokud je máte využít v nejlepší možné míře, musíte získat 
nějaké zkušenosti a spolehnout se na svůj zdravý rozum.

1  Th e CHAOS Report, Standish Group International, 1995.
2  Risque Requirements, Gary Peterson, 2002, CrossTalk 15(4):31.
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Výhody, které vám tato kniha nabízí
Zlepšení práce s požadavky vám pravděpodobně přinese větší výhody, než zlepšení jakého-
koliv jiného softwarového procesu. Budeme se soustředit na praktické, ověřené postupy, které 
vám pomohou:

Zlepšit kvalitu požadavků na váš systém v samotném začátku vývojového cyklu, čímž 
zmenšíte objem předělávané práce a zvýšíte svou produktivitu.
Zvládnout tiché narůstání rozsahu projektu i změny požadavků a splnit tak stanovené 
termíny.
Dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníků.
Snížit náklady na údržbu a podporu vašeho systému.

Chtěl bych vám pomoci se zlepšováním procesů pro sbírání a analýzu požadavků, psaní a revi-
ze specifikací těchto požadavků a jejich správu v průběhu celého vývojového cyklu. Doufám, 
že si o lepších postupech nebudete jen číst, a skutečně je nasadíte v praxi. Nastudovat si něco 
o nových postupech je hračka – mnohem složitější je změnit způsob, kterým lidé pracují.

Pro koho je tato kniha určena
V této knize najde užitečné informace každý, kdo potřebuje popsat nebo pochopit požadavky 
na softwarový systém. Hlavní cílovou skupinou jsou členové vývojářského týmu, kteří hrají 
úlohu analytika požadavků, a všichni další, již se k této roli čas od času dostanou. Další 
cílovou skupinou jsou návrháři, programátoři, testeři a ostatní členové týmu, kteří musí 
pochopit a splnit požadavky uživatelů. Popisované postupy se budou hodit i obchodníkům 
a produktovým manažerům, kteří jsou za příslušný systém zodpovědní a mají navrhnout 
funkce a vlastnosti nezbytné pro jeho úspěch na trhu. Projektoví manažeři, kteří musí ve 
stanovených termínech odevzdávat svěřené projekty, se zde naučí zvládat činnosti spojené 
s požadavky na projekt a vypořádat se s jejich změnami. A konečně třetím typem publika 
jsou zákazníci, kteří chtějí umět přesně definovat své požadavky na funkce a kvalitu systému. 
Tato kniha jim pomůže pochopit důležitost procesu zpracování požadavků a důležitost role, 
kterou v něm hrají.

Co v knize najdete
Tato kniha je rozdělena do čtyř částí. Část první, nazvaná Softwarové požadavky: Co, proč 
a kdo, začíná několika definicemi a popisem několika vlastností dobře napsaných požadavků. 
Pokud patříte do technického týmu, doufám, že si druhou kapitolu věnovanou vztahu mezi 
vývojářem a zákazníkem nenecháte pro sebe a podělíte se o ni se svými klíčovými zákazníky. 
Kapitola třetí popisuje několik desítek kvalitních průmyslových postupů pro vývoj požadav-
ků, jejich správu a práci s požadavky obecně. Předmětem čtvrté kapitoly jsou úkoly, které 
čekají na analytika požadavků.

Druhá část knihy, Vývoj softwarových požadavků, začíná technikami pro definování podni-
katelských požadavků projektu. Další kapitoly se věnují hledání vhodných zákazníkových 
zástupců, získávání jejich požadavků a popisování různých případů užití, podnikatelských 

Úvodem18
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pravidel, funkčních požadavků a kvalitativních parametrů. Kapitola 11 popisuje několik ana-
lytických modelů, díky kterým se na požadavky můžete podívat z několika různých pohledů, 
a kapitola 13 se zabývá snižováním rizika pomocí softwarových prototypů. Zbývající kapitoly 
druhé části představují nástroje pro rozdělení priorit a kontrolu požadavků. Na závěr druhé 
části se dozvíte o problémech, které pro analýzu požadavků představují některé konkrétní 
situace, a o vlivech požadavků na další práce na projektu.

Předmětem třetí části jsou principy a postupy pro správu požadavků, s důrazem na řešení 
změn požadavků. Kapitola 20 popisuje dohledatelnost požadavků, tedy spojení požadavků 
s jejich autory a jednotlivými částmi hotového systému. Tuto část uzavře popis komerčních 
nástrojů, které mohou vaši správu požadavků vylepšit.

Poslední část knihy se zabývá zaváděním procesů pro práci s požadavky do praxe. Kapitola 
22 vám pomůže prosadit nové postupy pro řízení požadavků do vývojového procesu vašeho 
týmu, běžná rizika spojená s požadavky popisuje kapitola 23 a příloha A vám pomůže posou-
dit, které z vašich postupů jsou zralé na zlepšení. V dalších přílohách pak najdete průvodce 
řešením běžných problémů v požadavcích a příklady několika specifikací požadavků.

Případové studie
K dokreslení postupů popisovaných v této knize jsme přidali několik ukázek z případových 
studií skutečných projektů, především středně velkého informačního Systému pro evidenci 
chemikálií. (A nebojte – budete jim rozumět i bez jakýchkoliv znalostí chemie.) Na mnoha 
místech najdete také příklady rozhovorů mezi jednotlivými účastníky projektů z těchto 
případových studií. Podle našeho názoru se vám budou hodit bez ohledu na to, jaký typ 
softwaru váš tým dělá.

Od slov k činům
Dát dohromady dost energie k uplatnění nových znalostí v praxi je těžké. Staré známé, byť 
třeba nepříliš efektivní, postupy představují velké pokušení. S nasazováním nových pro-
cesů vám na konci každé kapitoly pomůže odstavec Další kroky, ve kterém se dozvíte, jak 
obsah příslušné kapitoly použít v praxi. Komentované šablony pro dokumentaci požadavků, 
seznamy úkolů, tabulku pro rozdělení priorit požadavků, proces řízení změn a mnoho dal-
ších pomůcek najdete na mé webové stránce www.processimpact.com. S těmito materiály se 
můžete do vylepšování pustit hned. Vylepšujte pomalu, ale začněte už dnes.

Některým účastníkům projektu se do nových postupů nebude chtít. Na některé lidi rozum-
né důvody prostě nezabírají, a s takovými lidmi vám žádná z popisovaných technik nepo-
může. Snažte se pomocí materiálů z této knihy vzdělávat své kolegy, zákazníky i manažery. 
Upozorňujte je na problémy, které v souvislosti s požadavky vznikly u předchozích projektů, 
a proberte potenciální výhody nových přístupů.

Při zlepšování postupů pro řízení požadavků nemusíte čekat na nový projekt – šestnáctá 
kapitola se zabývá tím, jak většinu postupů z této knihy aplikovat i na údržbu starších systé-
mů. Postupné zlepšování postupů je celkem bezpečný proces, kterým můžete zvýšit kvalitu 

19Úvodem
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práce na stávajícím projektu a zároveň se připravit na použití nových postupů u svého dalšího 
projektu.

Cílem řízení požadavků je dostatečně kvalitní definice požadavků, podle které se můžete 
do návrhu a implementace pustit za přijatelné úrovně rizika. Pokud chcete minimalizovat 
riziko předělávání hotových částí projektu, vývoje špatného systému a překročení stanove-
ných termínů, musíte nad požadavky strávit dostatečně dlouhou dobu. Tato kniha vám dá 
nástroje, díky kterým se sejdou ti správní lidé a dojdou ke správným požadavkům na správný 
produkt.

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

Computer Press
redakce počítačové literatury
Holandská 8
639 00 Brno
nebo
knihy@cpress.cz.

Další informace a případné opravy českého vydání knihy najdete na internetové adrese 
http://knihy.cpress.cz/k1567. Prostřednictvím uvedené adresy můžete též naší redakci 
zaslat komentář nebo dotaz týkající se knihy. Na vaše reakce se srdečně těšíme

Úvodem20
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Poděkování

Na přečtení rukopisu a nepočítaně dobrých rad k jeho zlepšení si našla čas řada lidí, mají můj 
hluboký vděk. První vydání četli Steve Adolph, Nikki Bianco, Bill Dagg, Dale Emery, Chris 
Fahlbusch, Geoff Flamank, Lynda Flemingová, Kathy Getzová, Jim Hart, Tammy Hoganson, 
Mike Malec, Deependra Moitraová, Mike Rebatzke, Phil Recchio, Kathy Rhodeová, 
Johanna Rothmanová, Joyce Statzová, Doris Sturzenbergerová, Prakash Upadhyayula a Scott 
Whitmire. K tomuto druhému vydání mi cennými poznámkami přispěli Steve Adolph, Ross 
Collard, Richard Dalton, Chris Fahlbusch, Lynda Flemingová, Ellen Gottesdienerová, Linda 
Lewisová, Jeff Pink, Erik Simmons, David Standerford, Dennis Stephenson, Scott Whitmire, 
Rebecca Wirfs-Brocková a Trish Zwirnbaumová.

Za první vydání si mé poděkování zaslouží mnoho lidí z nakladatelství Microsoft Press, mimo 
jiné redaktoři Ben Ryan, John Pierce, Mary Kalbach Barnardová a Michelle Goodmanová, 
výtvarník Rob Nance a sazečka Paula Gorelicková. Za druhé vydání bych chtěl poděkovat 
redaktorce Danielle Birdové, redaktorům Thomasovi Pohlmannovi, Devonovi Musgraveovi, 
redaktorce Sandi Resnickové, výtvarníkovi Michaelovi Kloepferovi a sazečce Gině Cassillové. 
Velice užitečné byly také stovky příspěvků a komentářů, které jsem za několik posledních let 
nasbíral na svých seminářích o softwarových požadavcích. Kdybyste se se mnou chtěli podě-
lit o své zkušenosti, napište mi, prosím, na adresu kwiegers@acm.org.

Můj největší dík patří Chris Zambitové, té nejvtipnější, nejtrpělivější ženě a podpoře, jakou 
by si kdy autor mohl přát.
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Část I
Podstata a význam 

požadavků 

na software
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KAPITOLA 1

Nejdůležitější 

požadavek na software

„Haló, mluvím s Filipem? Tady Marie z osobního. Máme problém s tím zaměstna-
neckým systémem, který jste pro nás programoval. Jedna slečna si zrovna změnila 
jméno na Jiskru Jasnou a my tu změnu jména nemůžeme dostat do systému. 
Můžete nám pomoct?“

„Čili ona se provdala za nějakého pana Jasného?“

„Ne, neprovdala se, jen si změnila jméno,“ odpověděla Marie. „V tom je právě ten 
problém. Ono to vypadá, že můžeme jméno změnit jen při změně stavu.“

„No to ano, protože mě nikdy nenapadlo, že by si někdo jen tak měnil jméno. 
Nepamatuju se, že byste mi o téhle možnosti říkala, když jsme spolu o systému 
mluvili. Proto se do dialogu pro změnu jména dá dostat jen z dialogu pro změnu 
stavu,“ vysvětlil Filip.

„Myslela jsem, že víte, že si kdokoliv může změnit jméno kdykoliv chce,“ namítla 
Marie. „Musíme to vyřešit do pátku, jinak si Jiskra nemůže vyzvednout výplatu. 
Stihnete to spravit?“

„Není co spravovat, to není žádná chyba!“ opáčil Filip. „Vůbec jsem netušil, že 
takovou funkci potřebujete. Zrovna mám rozdělaný nový systém na analýzu 
výkonu a myslím, že tu mám i nějaké další požadavky na databázi zaměstnanců.“ 
[šustění papíru] „Jo, tady je další. Asi bych to stihl do konce měsíce, ale do konce 
týdne určitě ne. Je mi líto; příště mi takové věci musíte říkat předem a dát mi je 
černé na bílém.“

„A co mám říct slečně Jiskře?“ dožadovala se Marie. „Bude pěkně namíchnutá, 
když si nebude moct vyzvednout výplatu.“

„Podívejte, Marie, ale tohle přece není moje chyba,“ protestoval Filip. „Kdybyste mi 
už na začátku řekla, že chcete mít možnost kdykoliv změnit něčí jméno, k tomuhle 
by vůbec nedošlo. Nemůžete mi vyčítat, že vám nevidím do hlavy.“
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Marie se zlostně a odevzdaně utrhla: „Tak tohle je přesně to, kvůli čemu nesnáším počí-
tače. Buďte, prosím, tak laskav a zavolejte mi hned, jak to bude spravené, ano?“

Pokud jste se někdy jako zákazník zúčastnili podobného rozhovoru, máte představu, jak 
frustrující je používat software1, který vám nedovolí udělat nějakou základní věc. A určitě 
byste nechtěli být vydáni na milost vývojáři, který se k vašemu zásadnímu požadavku na 
změnu možná časem dostane. Vývojáři vědí, jak frustrující je dozvědět se po dokončení systé-
mu o nějaké funkci, kterou od něj uživatelé očekávali. Nepříjemná je i nutnost přerušit práci 
na aktuálním projektu kvůli požadavku na změnu systému, který dělá přesně to, co měl.

Hodně problémů se softwarem plyne z nedostatků při sběru, dokumentaci, schvalování 
a úpravách požadavků na výsledný systém. Mezi problémové oblasti může – stejně jako 
u Filipa a Marie – patřit neformální získávání informací, mlčky předpokládaná funkciona-
lita, chybné nebo zamlčené předpoklady, nedostatečně definované požadavky a neformální, 
nahodilé, změny.

Většinu lidí by nenapadlo postavit nový dům za šest milionů, aniž by své potřeby a požadavky 
důkladně probrali s projektantem a všechny podrobnosti postupně upřesnili. Jasně chápou, že 
jakékoliv změny domu s sebou nesou náklady – nelíbí se jim to, ale rozumí tomu. Naproti tomu 
u vývoje softwaru se podobné problémy lehkovážně přehlíží. Chyby způsobené při analýze požadav-
ků mohou za 40–60 procent všech chyb softwarových projektů (Davis 1993, Leffingwell 1997). Při 
velkém průzkumu evropského softwarového trhu se přišlo na to, že dva nejčastěji zmiňované problé-
my jsou popis a správa zákazníkových požadavků (ESPITI 1995). Řada organizací pro tyto základní 
procesy přesto používá neefektivní metody. Obvyklým výsledkem pak je rozdíl v očekávání: rozdíl 
mezi tím, co se vývojáři chystají napsat, a tím, co zákazník skutečně potřebuje.

Nikde se zájmy všech účastníků softwarového projektu nesetkávají tak, jako ve fázi analýzy 
požadavků. Mezi účastníky patří:

Zákazníci, kteří projekt financují nebo chtějí dostat systém, jenž pokryje jejich pod-
nikatelské potřeby.
Uživatelé, kteří se systémem přímo či nepřímo pracují (podmnožina zákazníků).
Analytici požadavků, kteří sepisují požadavky na systém a tlumočí je vývojářům.
Vývojáři, kteří systém navrhují, implementují a udržují.
Testeři, kteří zjišťují, jestli se systém skutečně chová, jak má.
Dokumentátoři, kteří píšou uživatelské příručky, školicí materiály a nápovědu.
Vedoucí projektu, kteří projekt plánují a vedou vývojářský tým k úspěšnému ode-
vzdání softwaru.
Právníci, kteří zodpovídají za to, že systém odpovídá všem příslušným zákonům 
a nařízením.
Lidé z výroby, pokud je software součástí nějakého výrobku.
Lidé z prodejního oddělení, marketingového oddělení, technické podpory a všichni 
další, kteří budou se systémem nebo jeho uživateli muset pracovat.

Kapitola 1 – Nejdůležitější požadavek na software26

1 Výrazy software, aplikace, produkt a systém budu v knize volně zaměňovat. Probírané princi-
py a postupy se vztahují na libovolné programy a systémy se softwarem, které kdy vytvoříte.
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Když se tento průnik pojme dobře, dostanete zajímavý systém, nadšené zákazníky a spoko-
jené vývojáře. Když se pojme špatně, dostanete zdroj nedorozumění, frustrací a kon fliktů, 
které snižují kvalitu systému a jeho hodnotu pro zákazníka. Jelikož jsou požadavky základem 
pro vývoj softwaru a všechny úkoly spojené s řízením projektu, účastníci se musí zavázat, že 
s nimi budou pracovat efektivně.

Jenže vývoj a řízení požadavků je problém. Žádné zkratky ani magická řešení neexistují. 
Hodně organizací se naštěstí potýká s podobnými problémy, takže můžeme hledat společné 
postupy, které se budou hodit ve větším počtu situací. Desítky takových postupů ukazuje 
právě tato kniha. Jsou popisované z pohledu návrhu nového systému, ale většina z nich se 
dá stejně dobře použít pro udržování starších projektů a výběr krabicového softwaru. (Viz 
kapitolu 16, Problémové typy projektů.) Stejně tak se tyto techniky netýkají pouze projektů, 
které používají vývojový cyklus vodopád – i týmy, které své projekty navrhují přírůstkově, 
musí jasně vědět, co se při každé vývojové iteraci děje.

Tato kapitola vám pomůže:

Pochopit některé klíčové pojmy, jež se v oboru softwarových požadavků používají.
Rozlišit vývoj požadavků od jejich správy.
Uvědomit si některé problémy, jež bývají s požadavky spojené.
Dozvědět se několik vlastností dobře formulovaných požadavků.

Jak jste na tom vy?
Možná byste chtěli v rychlosti posoudit postupy, které se pro práci s požadavky použí-
vají ve vaší organizaci. V takovém případě se podívejte, kolik z následujících bodů se 
týká vašeho posledního projektu. Pokud zaškrtnete více než tři nebo čtyři okénka, 
takhle kniha je pro vás.

 Cíl projektu a jeho rozsah nejsou nikdy jasně definované.
 Zákazníci mají moc práce na to, aby s analytiky nebo vývojáři trávili čas nad 

požadavky.
 Zástupci uživatelů (například manažeři nebo marketingoví pracovníci) tvrdí, 

že mluví za uživatele, ale požadavky uživatelů nepředávají dostatečně přesně.
 Ve vaší organizaci drží požadavky v hlavě „odborníci“, požadavky se nikdy 

nedostanou na papír.
 Zákazníci tvrdí, že jsou pro ně všechny požadavky kritické, takže je nerozdě-

lují podle priorit.
 Vývojáři při implementaci naráží na nejednoznačné požadavky a chybějící 

informace, takže si musí domýšlet.
 Komunikace mezi vývojáři a zákazníky se soustředí na obrázky uživatelského 

rozhraní a nikoliv na to, co uživatelé se softwarem potřebují dělat.
 Vaši zákazníci schválí seznam požadavků a pak jej neustále mění.
 Rozsah projektu se s dalšími změnami požadavků rozšiřuje, ale nedostanete 

další zdroje a nedojde k odstranění žádné funkcionality, takže vám utíkají ter-
míny.

27Nejdůležitější požadavek na software
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 Vyžádané změny v požadavcích se ztrácejí a vy ani vaši zákazníci nemáte pře-
hled o stavu jednotlivých změn.

 Zákazníci si vyžádají nějakou funkcionalitu a vývojáři ji naprogramují, ale 
nikdo ji nikdy nepoužije.

 Systém přesně splní specifikaci, ale zákazník není spokojený.

Definice softwarových požadavků
Jedním z problémů softwarového průmyslu je nedostatek společných definic. Různí pozoro-
vatelé mohou tutéž větu popsat jako uživatelský požadavek, softwarový požadavek, funkční 
požadavek, systémový požadavek, technický požadavek nebo podnikatelský požadavek. 
Zákazníkova definice požadavků zní vývojářům nejspíš jako vysoká abstrakce, popis prin-
cipů; a naopak vývojářova představa o požadavcích zní uživateli pravděpodobně jako něco 
z oboru návrhu uživatelských rozhraní. Z tohoto bohatého výběru definic plynou matoucí 
a frustrující problémy v komunikaci.

Z praxe

Klíčová myšlenka zní, že požadavky musíte dokumentovat. Byl jsem u jednoho projek-
tu, na kterém se střídali vývojáři. Hlavnímu zákazníkovi už bylo do pláče, když k němu 
přišel nový analytik požadavků a řekl, že si musí promluvit o jeho požadavcích. „Své 
požadavky už jsem dal vašim předchůdcům, teď mi konečně napište ten systém!“ Ve 
skutečnosti se nikdo nenamáhal požadavky zapsat, takže každý nový analytik musel 
začínat úplně odznovu. Pokud říkáte, že požadavky dokumentované máte, a myslíte 
tím hromadu e-mailů, záznamů z hlasové schránky, poznámkových papírků, zápisů ze 
schůzek a několik matně zapamatovaných rozhovorů na chodbě, žijete v klamu.

Několik výkladů slova požadavek
Poradce Brian Lawrence navrhuje, že požadavek je „cokoliv, co ovlivňuje rozhodování při 
návrhu“ (Lawrence 1997). Do této kategorie se vejde hodně druhů informací. Slovníček soft-
warové terminologie (IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology) z roku 
1990 definuje požadavek jako:

1. Podmínku nebo funkci, kterou uživatel potřebuje pro řešení problému nebo dosažení 
nějakého cíle.

2. Podmínku nebo funkci, kterou musí systém nebo jeho část splňovat, aby vyhověl smlou-
vě, standardu, specifikaci nebo jinému dokumentu, jenž se na něj formálně vztahuje.

3. Dokumentovanou podobu některého z předchozích dvou bodů.

Tato definice zahrnuje uživatelův pohled na požadavky (vnější chování systému) i vývojářův 
pohled (některé vnitřní parametry). Výraz uživatel by se měl nahradit obecnějším účastník 
projektu nebo prostě účastník, protože ne všichni účastníci jsou uživatelé. Já si požadavek 
představuji jako vlastnost, již systém musí mít, aby měl hodnotu pro některého z účastníků. 

Kapitola 1 – Nejdůležitější požadavek na software
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Rozmanitost různých druhů požadavků uznává i následující definice (Sommerville a Sawyer, 
1997):

Požadavky jsou (…) popis toho, co všechno by se mělo implementovat. Popisují žádané 
chování systému a jeho vlastnosti a mohou představovat nějaká omezení procesu vývoje 
systému.

Je zjevné, že žádná univerzální definice požadavků není. Pokud si máme usnadnit komuni-
kaci, musíme se shodnout na jednotné skupině přídavných jmen, kterými se přetížené slovo 
požadavek upřesní, a musíme se naučit ocenit hodnotu obecně srozumitelného zápisu těchto 
požadavků.

Upozornění

Nepředpokládejte, že všichni účastníci vašeho projektu sdílí jednu společnou 
představu o tom, co jsou to požadavky. Ujasněte si definici předem, abyste všichni 
mluvili o tomtéž.

Typy požadavků
V této části najdete definice, které budu používat pro některé běžné výrazy z oblasti soft-
warových požadavků. Požadavky na software se dají rozdělit do tří různých skupin: na 
podnikatelské, uživatelské a funkční. Kromě nich má každý systém ještě zásobu takzvaných 
parametrických požadavků, které vyplývají nikoliv z jeho funkce, ale jeho prostředí. Vztahy 
mezi těmito typy požadavků ukazuje model na obrázku 1.1. Jak už to u modelů bývá, nepo-
krývá úplně všechno, ale přesto poskytuje užitečnou organizační oporu. Elipsy představují 
různé typy požadavků a obdélníky různé způsoby jejich uložení, například dokumenty, dia-
gramy nebo databáze.

Další informace

Hodně příkladů různých typů požadavků obsahuje sedmá kapitola, Jak nepřeslech-
nout zákazníkův hlas.

Podnikatelské požadavky formulují na nejvyšší úrovni cíle organizace nebo zákazníka, který 
si o systém řekl. Většinou pochází od hlavního investora, nabývajícího zákazníka, vedoucího 
uživatelů, marketingového oddělení nebo produktového vizionáře. Podnikatelské požadavky 
říkají, proč vlastně organizace systém chce – označují cíle, kterých by organizace prostřednic-
tvím systému ráda dosáhla. Já podnikatelské požadavky většinou zapisuji ve formě samostat-
ného dokumentu – takzvané projektové charty, která popisuje vize a rozsah projektu (psaní 
tohoto dokumentu je předmětem páté kapitoly). Jasná definice rozsahu projektu je prvním 
krokem ke zvládnutí běžného problému s tichým narůstáním rozsahu.

Definice softwarových požadavků
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Obrázek 1.1. Vztahy mezi různými typy požadavků.

Uživatelské požadavky popisují cíle uživatelů a úkoly, které musí být uživatelé schopni se sys-
témem provést. Mezi užitečné způsoby zápisu uživatelských požadavků patří případy užití, 
scénáře a tabulky popisující reakce na různé události. Uživatelské požadavky tedy popisují, 
co bude uživatel se systémem schopen dělat. Příkladem případu užití je třeba rezervace na 
webové stránce letecké společnosti, hotelu nebo půjčovny aut.

Další informace

Uživatelskými požadavky se zabývá kapitola osmá, Jak správně pochopit uživatel-
ské požadavky.

Funkční požadavky popisují softwarovou funkcionalitu, kterou musí vývojáři do systému 
dostat, aby uživatelé mohli splnit své úkoly, a tím i podnikatelské požadavky. Funkčním 
požadavkům se někdy též říká behaviorální požadavky, neboli požadavky na chování. Právě 
mezi ně patří ony klasické věty typu měl by: „Potvrzení o rezervaci by systém měl ode slat 
uživateli.“ Jak uvidíte v desáté kapitole nazvané Dokumentace požadavků, funkční požadavky 
určují, co přesně musí vývojáři naprogramovat.

Systémové požadavky jsou celkové požadavky na výrobek složený z většího počtu podsystémů, 
tedy systém ve smyslu IEEE 1998c. Systém může být plně softwarový, nebo může softwarové 

Kapitola 1 – Nejdůležitější požadavek na software
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podsystémy kombinovat s hardwarovými. Součástí systému jsou i lidé, takže některé systémo-
vé funkce mohou být svěřené lidem.

Z praxe

Můj tým například jednou psal software pro ovládání nějakého laboratorního přístro-
je, který automatizoval pracné odměřování přesného množství chemikálií do skupiny 
kádinek. Požadavky na systém jako celek nám posloužily pro odvození funkčních 
požadavků na software, tedy posílání signálů hardwaru, aby přesunul trysku na che-
mikálie, přečetl stav polohových senzorů a zapnul nebo vypnul pumpy.

Mezi podnikatelská pravidla patří firemní předpisy, státní nařízení, průmyslové standardy, 
systémy účetnictví nebo výpočetní algoritmy. V deváté kapitole nazvané Jak hrát podle pra-
videl se dozvíte, že podnikatelská pravidla sama o sobě nepatří mezi požadavky na software, 
protože existují mimo hranice libovolného konkrétního softwarového systému. Často ale 
omezují počet lidí, již připadají v úvahu pro některý způsob použití systému, a nebo předepi-
sují funkce, bez nichž by systém nesplnil patřičná pravidla. Z podnikatelských pravidel někdy 
plynou kvalitativní parametry, které vedou ke konkrétní funkcionalitě. To znamená, že někte-
ré funkce systému se dají zpětně dohledat až ke konkrétním podnikatelským požadavkům.

Všechny tyto funkční požadavky jsou popsané v dokumentu jménem software requirements 
specification (SRS), neboli specifikace požadavků, která do všech potřebných podrobností 
popisuje očekávané chování výsledného systému. O specifikaci požadavků budu mluvit jako 
o dokumentu, ale může to být i databáze, tabulka, informace uložené v komerčním programu 
pro správu požadavků (viz kapitolu 21, Nástroje pro správu požadavků) a u malých projektů 
dokonce třeba jen hromádka kartotéčních lístků. Specifikace požadavků se používá při vývoji, 
testování, řízení kvality, vedení projektu a dalších příbuzných pracích na projektu.

Kromě funkčních požadavků specifikace obsahuje i požadavky na parametry systému. Mezi 
ty patří například požadavky na výkonnost systému a kvalitativní parametry. Kvalitativní 
parametry rozšiřují popis funkcí systému v různých směrech, na kterých záleží uživatelům 
nebo vývojářům – popisují například použitelnost, přenositelnost, integritu, rychlost a odol-
nost systému. Omezení vývojářům při návrhu a vývoji systému zakazují použití některých 
cest.

Často se mluví o features, neboli funkcích systému. Funkce je skupina logicky souvisejících 
funkčních požadavků, které představují nějaký nástroj pro uživatele a umožňují splnění 
některého z podnikatelských požadavků. Ve světě komerčních programů je funkce skupina 
požadavků, která zákazníkovi pomáhá rozhodnout ve prospěch koupě; jeden bod v popisu 
výrobku. Seznam funkcí, které zákazník od výrobku požaduje, je něco jiného než úplný popis 
jeho požadavků na funkčnost. Příkladem funkcí jsou záložky webového prohlížeče, kontrola 
překlepů, nahrávání maker, elektrické stahování oken v autě, online aktualizace daňových 
kódů, ukládání často volaných telefonních čísel nebo automatické aktualizace virových 
databází. Jedna taková funkce se může týkat většího počtu případů užití a každý případ užití 
vyžaduje implementaci mnoha různých funkčních požadavků.

Abyste měli lepší představu o různých typech požadavků, o kterých jsme právě mluvili, před-
stavte si textový procesor. Jeden z podnikatelských požadavků by mohl znít například takto: 

Definice softwarových požadavků
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„Systém uživatelům umožní snadnou opravu překlepů v dokumentech.“ Obal krabice bude 
hlásat, že program obsahuje funkci jménem kontrola překlepů, která tento podnikatelský 
požadavek splňuje. Mezi odpovídající uživatelské požadavky mohou patřit případy užití jako 
„Hledání překlepů“ nebo „Přidání slova do systémového slovníku“. Kontrola překlepů má 
řadu samostatných funkčních požadavků, které se týkají operací jako vyhledávání a zvýrazně-
ní špatně napsaného slova, zobrazení dialogu s doporučovanými náhradami nebo nahrazení 
překlepu v celému dokumentu. Kvalitativní parametr jménem použitelnost by pak řekl, co 
přesně mělo v podnikatelském požadavku zna menat slovo „snadno“.

Podnikatelské požadavky určují manažeři nebo marketingoví pracovníci s ohledem na to, 
aby jejich firma pracovala efektivněji (což se týká informačních systémů) nebo dokázala 
lépe konkurovat jiným firmám na trhu (to se týká komerčního softwaru). S podnikatelskými 
požadavky musí být v souladu všechny uživatelské požadavky, kterými analytik říká, jak 
uživatel v systému splní své úkoly. Funkční a parametrické požadavky pak používají vývo-
jáři, kteří podle nich implementují požadovanou funkcionalitu a v rámci zadaných omezení 
dosáhnou předepsaných kvalitativních a výkonnostních měřítek.

Na modelu z obrázku 1.1 jdou sice požadavky odshora dolů, ale v praxi byste měli očeká-
vat několik iterací celého procesu a postupné upřesňování podnikatelských, uživatelských 
i funkčních požadavků. Kdykoliv někdo navrhne novou funkci, nový případ užití nebo nový 
funkční požadavek, analytik se musí zeptat: „Patří tohle ještě do vymezeného rozsahu systé-
mu?“ Pokud je odpověď kladná, požadavek do specifikace patří. Pokud je odpověď záporná, 
požadavek do specifikace nepatří. Pokud odpověď zní „ne, ale mělo by“, autor podnikatel-
ských požadavků nebo hlavní investor se musí rozhodnout, jestli se podle nového požadavku 
upraví rozsah projektu. To je podstatné rozhodnutí, které má vliv na termín dokončení a roz-
počet projektu.

Co mezi požadavky nepatří
Do specifikace požadavků nepatří podrobnosti o návrhu nebo implementaci (s výjimkou 
známých omezení), informace o plánování projektu ani informace o testování (Leffing well 
a Widrig 2000). Tyto údaje od požadavků oddělte, aby se specifikace požadavků mohla sou-
středit na to, co vlastně má vývojářský tým napsat. Projekty mívají i další požadavky, napří-
klad požadavky na vývojové prostředí, termín, rozpočet, školení uživatelů nebo požadavky 
na vydání systému a jeho přesun do fáze podpory. To jsou ale požadavky na samotný projekt, 
nikoliv produkt, a do tématu této knihy už nepatří.

Vývoj a správa požadavků
Terminologické zmatky týkající se požadavků sahají až k názvu celé disciplíny. Někteří autoři 
mluví o řízení požadavků neboli requirements engineering (Sommerville a Kotonya 1998), jiní 
o správě požadavků čili requirements management (Leffingwell a Widrig 2000). Mně přišlo 
praktické rozdělit práci se softwarovými požadavky na vývoj požadavků (kterým se zabývá 
druhá část této knihy) a správu požadavků (adresovanou v části třetí), viz obrázek 1.2.

Kapitola 1 – Nejdůležitější požadavek na software
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Obrázek 1.2. Jednotlivé disciplíny práce s požadavky.

Vývoj požadavků
Vývoj požadavků můžeme dále rozdělit na jejich sbírání, analýzu, specifikaci a kontrolu (Abran 
a Moore 2001). Tyto disciplíny pokrývají všechny úkoly spojené se získáváním, vyhodnocová-
ním a dokumentací požadavků na software nebo systém, který software obsahuje jako jednu 
ze svých částí. Mezi zmíněné úkoly patří například:

Identifikace tříd uživatelů, kteří budou systém používat.
Získávání požadavků od zástupců jednotlivých tříd.
Pochopení jednotlivých uživatelských úkolů a podnikatelských cílů, které se tyto úkoly 
snaží splnit.
Analýza informací od uživatelů a odlišení jejich cílů od funkčních požadavků, para-
metrických požadavků, podnikatelských požadavků, navrhovaných řešení a nadbyteč-
ných informací.
Rozdělení části požadavků mezi softwarové moduly dané architekturou systému.
Seřazení kvalitativních parametrů podle důležitosti.
Vyjednání implementačních priorit.
Zpracování nasbíraných uživatelských potřeb do podoby modelů a psané specifikace 
požadavků.
Kontrola dokumentovaných požadavků, aby byla jistota, že uživatelským požadavkům 
rozumí všichni stejně, a aby se případné chyby našly dříve, než je převezme vývojářský 
tým.

Klíčem k úspěšnému vývoji požadavků je postupné upřesňování. Zkoumání požadavků si 
naplánujte v cyklech, požadavky na nejvyšší úrovni upřesňujte do podrobností a správnost 
svých analýz ověřujte s uživateli. Tento proces trvá dlouho a může být celkem únavný, ale při 
nejisté práci na definici nového softwarového výrobku je zcela nezbytný.

Správa požadavků
Správa požadavků znamená „shodnout se se zákazníkem na požadavcích softwarového 
projektu a tuto shodu udržovat“ (Paulk a kolektiv 1995). Tato shoda je zakotvena v psané 

Řízení požadavků

Správa požadavkůVývoj požadavků

Sbírání Specifikace KontrolaAnalýza

Vývoj a správa požadavků
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specifikaci a modelech. Souhlas zákazníka je jen jedna polovina rovnice vedoucí ke schválení 
požadavků – vývojáři musí specifikace schválit též a musí souhlasit s tím, že podle nich sys-
tém postaví. Do správy požadavků patří například následující činnosti:

Definice směrné podoby požadavků pro danou iteraci projektu.
Posouzení navrhovaných změn v požadavcích a vyhodnocení pravděpodobných 
následků každé změny před jejím schválením.
Řízené zapracování schválených změn do projektu.
Aktualizace projektových plánů podle požadavků.
Vyjednávání nových závazků podle očekávaného dopadu změn požadavků.
Sledování jednotlivých požadavků až k odpovídajícím návrhům, zdrojovému kódu 
a testovacím scénářům.
Sledování stavu jednotlivých požadavků a změn v průběhu celého projektu.

Další pohled na rozdíl mezi vývojem a správou požadavků nabízí obrázek 1.3. V této knize 
najdete několik desítek konkrétních postupů pro sběr, analýzu, specifikaci i správu požadav-
ků.

Obrázek 1.3. Hranice mezi vývojem a správou požadavků.
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Každý projekt má své požadavky
Kritickou roli, kterou požadavky hrají v softwarovém projektu, výmluvně popsal Frederick 
Brooks ve své klasické eseji No Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering 
z roku 1987:

Nejtěžší samostatnou fází stavby softwarového systému je rozhodnout, co přesně má 
vzniknout. Žádná z ostatních částí konceptuální práce není tak složitá, jako vybudování 
podrobných technických požadavků včetně všech rozhraní k lidem, strojům a dalším soft-
warovým systémům. Žádná z ostatních částí práce systém tak nezmrzačí, když ji uděláte 
špatně. Žádná z ostatních částí se tak těžko neopravuje později.

Každý program nebo systém, který software obsahuje, má zlepšit život svým uživatelům. Čas 
strávený snahou o pochopení potřeb uživatelů je vysoce návratná investice do úspěchu pro-
jektu. Pokud vývojáři nemají k dispozici psané požadavky, na kterých se uživatelé shodnou, 
jak by tyto zákazníky mohli uspokojit? Dokonalé pochopení si vyžadují i požadavky na soft-
ware, který není určený pro komerční využití – například knihovny, komponenty a nástroje 
určené pro interní použití vyvojářským týmem.

Často se stává, že se požadavky dají plně specifikovat až po zahájení vývoje. V takových pří-
padech zvolte metodu postupného upřesňování – požadavky implementujte po jednotlivých 
částech a před každou další částí si od zákazníka vyžádejte zpětnou vazbu. Tento přístup ale 
nesmíte brát jako záminku pro psaní kódu ještě před zamyšlením nad požadavky pro další 
iteraci. Postupné upřesňování kódu je dražší než postupné upřesňování představ.

Lidé se někdy bojí času, který jim psaní softwarových požadavků zabere, ale psaní požadavků 
není složité – složité je hledání požadavků. Samotné psaní je převážně záležitost rozepisování, 
upřesňování a přepisování. Důkladné pochopení požadavků na váš projekt zajistí, že bude-
te pracovat na správném problému a najdete jeho nejlepší řešení. Požadavky vám umožní 
práci rozdělit podle důležitosti a odhadnout námahu a prostředky, které si projekt vyžádá. 
Když neznáte všechny požadavky, nemůžete vědět, kdy bude projekt hotový a jestli dosáhne 
požadovaných cílů. Kdyby přišlo na krácení jeho rozsahu, bez analýzy požadavků nebudete 
vědět, co si můžete dovolit vypustit.

Z praxe

Žádné předpoklady
Nedávno jsem narazil na vývojářský tým, který pracoval ve vlastním nástroji pro soft-
warové inženýrství. Součástí tohoto nástroje byl i editor zdrojových kódů – nikoho 
ovšem, bohužel, ve specifikaci nenapadlo uvést, že by se zdrojové kódy měly dát tisk-
nout, ačkoliv s tím všichni nepochybně počítali. Kdykoliv pak měla proběhnout revize 
kódu, vývojáři si svůj kód museli přepsat ručně.

Pokud si všechny předpokládané požadavky nedáte na papír, nesmí vás překvapit, když 
výsledný software nesplní očekávání uživatelů. Pravidelně se sami sebe ptejte, co v danou 
chvíli předpokládáte, abyste na podobné skryté myšlenky přišli. Když na nějaký předpoklad 
přijdete během diskuse o požadavcích, zapište si ho a ověřte si jeho správnost. Pokud svým 
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systémem nahrazujete nějaký starší, jeho funkce nevypouštějte ani nepřebírejte  na základě 
pouhých jednoduchých předpokladů.

Když se dobrým lidem přihodí špatná 
analýza požadavků
Hlavním důsledkem špatné práce s požadavky je předělávání něčeho, co už jste měli za hoto-
vé. Předělávání může spolknout 30–50 procent vašich celkových nákladů na vývoj (Boehm 
a Papaccio 1988) a za 70–85 procent nákladů na předělávání může špatná práce s požadavky 
(Leffingwell 1997). Jak je vidět na obrázku 1.4, oprava chyby nalezené v některé z pozděj-
ších fází projektu stojí mnohem víc, než oprava chyby krátce po jejím vzniku (Grady 1999). 
Předcházením chyb v požadavcích a jejich včasným zachycením si uše tříte spoustu práce. 
Představte si, jak by se váš život změnil, kdybyste námahu spojenou s předěláváním hotové 
práce mohli zkrátit na polovinu! Mohli byste projekt dokončit rychleji, vytvořit za stejný čas 
víc lepších systémů a sem tam třeba i zajít domů.

Obrázek 1.4. Poměrné náklady na opravu chyby podle toho, kdy byla objevena.

Nedostatky ve zpracování požadavků představují celou řadu rizik pro úspěch projektu, kde 
úspěch budiž definován jako produkt, který za domluvenou cenu a v domluveném termínu 
splní uživatelovy nároky na funkce a kvalitu. Kapitola 23 nazvaná Softwarové požadavky 
a řízení rizik popisuje, jak vhodným řízením rizik zabránit vykolejení projektu. Některé z nej-
běžnějších rizik jsou popsané v následujícím textu.

Nedostatečné zapojení uživatelů
Zákazníci často nechápou, proč je tvrdá práce na analýze požadavků a jejich kvalitě tak 
zásadní. A vývojáři mnohdy nekladou na zapojení uživatelů dostatečný důraz – jsou toho 
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názoru, že psaní kódu je větší zábava, a nebo si myslí, že už všechny potřeby uživatelů znají. 
V některých případech se ke skutečným uživatelům výsledného systému těžko dostává, 
a jejich zástupci ne vždy přesně vědí, co uživatelé doopravdy potřebují. Nedo statečné zapojení 
uživatelů vede k přidávání požadavků na poslední chvíli a odkládání termínů. Jak vysvětluje 
kapitola číslo šest, přímá spolupráce vývojářů s uživateli je nenahraditelná.

Tiché přidávání požadavků
S aktualizacemi a růstem požadavků během vývoje se často stává, že projekt překročí pláno-
vané termíny a rozpočty. Tyto plány nejsou vždy založené na realistických znalostech veli-
kosti a složitosti požadavků, a neustálé změny požadavků problém jen zhoršují. Problém je 
částečně v častých změnách uživatelských požadavků a částečně ve způsobu, kterým na tyto 
požadavky reagují vývojáři.

Abyste tichý růst rozsahu projektu udrželi na uzdě, začněte s jasným popisem podnikatel-
ských cílů projektu, jeho rozsahu, omezení, měřítek úspěchu a plánovaného použití. Každou 
novou navrhovanou funkci nebo požadavek pak analyzujte v kontextu tohoto systému. 
Efektivní proces provádění změn s analýzou jejich dopadu pomůže účastníkům projektu 
v informovaném rozhodování o tom, které změny přijmout – včetně souvisejících nároků na 
čas, zdroje nebo vynucených kompromisů ve funkcionalitě. Všechny změny mají svou cenu, 
ale jen některé z nich jsou kritické pro úspěch projektu.

Když se vyvíjeným systémem začnou šířit změny, jeho architektura se může začít po zvolna 
rozpadat. Záplatování kódu může zkomplikovat pochopení a udržování programů. Přidávání 
kódu zase může způsobit, že jednotlivé moduly poruší principy kvalitního návrhu, jmenovitě 
soudržnost a volné vzájemné vazby (McConnell 1993). Tento negativní vliv na kvalitu sys-
tému se dá omezit tím, že změny požadavků neimplementujete přímo, ale necháte je projít 
i fází návrhu.

Nejednoznačné požadavky
Největším bubákem všech specifikací je nejednoznačnost (Lawrence 1996). Jedním ze sym-
ptomů nejednoznačnosti je, když si čtenář dokáže představit několik různých výkladů jed-
noho požadavku. Druhým jasným znakem je, když několik čtenářů po přečtení požadavku 
dojde k jiné představě. V kapitole deset najdete řadu slov a obratů, které přesouvají břemeno 
interpretace na čtenáře a přispívají tak ke zvýšení nejednoznačnosti. Nejednoznačnost pochá-
zí také z nepřesně a nedostatečně zadaných požadavků, u kterých si vývojáři musí část zadání 
domýšlet.

Nejednoznačnost způsobuje rozdíly v očekávání jednotlivých účastníků projektu. Když jsou 
požadavky nejednoznačné, některé z nich čeká překvapení – ať už bude výsledný systém jaký-
koliv. Nejednoznačné požadavky plýtvají časem, protože vývojáři přijdou s řešením špatného 
problému. Když se systém zdánlivě chová jinak, než by podle specifikace měl, testeři ztratí 
čas hledáním chyb.

Jedna z možností, jak na víceznačné požadavky přijít, je požádat několik lidí s různými per-
spektivami o formální posouzení požadavků. (Viz kapitolu 15, Kontrola požadavků.) Nestačí 
příslušný dokument jednoduše poslat dokola a požádat o komentáře. Když různí lidé dojdou 
k různým výkladům některého požadavku, ale každému z nich bude jejich vlastní výklad 
dávat smysl, víceznačnost se projeví až v pozdější fázi projektu, kdy už její náprava bývá 
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dražší. Mezi další způsoby odhalování nejednoznačností patří psaní testovacích scénářů 
a prototypů a ještě další postupy popisují Gause a Weinberg (1989).

Šperkování
Šperkování je přidávání funkcí, které nebyly ve specifikaci, ale jež budou uživatelé podle 
vývojáře „milovat“. Uživatelé o tyto funkce často ani nezavadí a čas strávený nad jejich imple-
mentací přijde vniveč. Analytici a vývojáři by neměli ztrácet čas přidáváním neplánovaných 
funkcí a místo toho by zákazníkovi měli předkládat tvůrčí nápady a varianty, ze kterých si 
může vybrat. Vývojáři by se měli snažit o jednoduchost, a ne bez zákazníkova souhlasu při-
dávat funkce nad rámec jeho požadavků.

Zákazníci si sami někdy říkají o funkce nebo složitá uživatelská rozhraní, která skvěle vypa-
dají, ale výslednou hodnotu navyšují jen minimálně. Cokoliv vytvoříte, stojí čas a peníze, a vy 
byste se měli snažit o co nejvyšší výslednou hodnotu. Šperkování můžete omezit tím, že kaž-
dou funkci vysledujete až k původnímu požadavku, abyste věděli, proč je po třeba. Podstatné 
jsou funkce, které uživatelům umožňují splnit podnikatelské cíle. Při sběru požadavků se na 
ně můžete soustředit tím, že se budete důsledně držet případů užití.

Příliš malá specifikace
Někdy jsou marketingoví zaměstnanci nebo manažeři v pokušení vytvořit omezenou spe-
cifikaci, třeba jen koncept výsledného produktu načmáraný na ubrousek. Počítají s tím, že 
vývojáři specifikaci v průběhu projektu dotvoří. U vysoce kompaktních týmů pracujících 
na malém systému nebo výzkumném projektu, nebo při skutečně pružném zadání, takový 
přístup skutečně může fungovat (McConnell 1996). Ve většině případů ale nanejvýš otráví 
vývojáře (kteří tehdy často pracují na základě chybných předpokladů a téměř nikdo je nevede) 
a zklame zákazníky (již nedostanou výrobek, který si vysnili).

Přehlédnuté skupiny uživatelů
Většina systémů má několik tříd uživatelů, které používají různé skupiny funkcí, používají 
systém různě často nebo mají různé zkušenosti. Když některou z důležitých skupin na začátku 
přehlédnete, nesplníte všechny uživatelské potřeby. A když všechny skupiny uživatelů najde-
te, nezapomeňte na to, aby každou z nich bylo slyšet – viz kapitolu šest nazvanou Jak najít 
zákazníkův hlas.

Nepřesné odhady
„Tady je moje představa, jak dlouho vám to bude trvat?“ Na tuto otázku nikdy neodpovídejte, 
dokud se o problému nedozvíte víc. Nepřesné a špatně pochopené požadavky vedou k pře-
hnaně optimistickým odhadům, které nás po nevyhnutelném překročení termínu zbytečně 
straší. I velice zběžný odhad bude zákazník brát jako závazek. 

Co se ceny softwaru týká, nejčastější příčinou jejího chybného odhadu jsou časté změny 
požadavků, chybějící požadavky, nedostatečná komunikace s uživateli, nedostatečná specifi-
kace požadavků a jejich nedostatečná analýza (Davis 1995).

Odhady udávejte rozsahem (v nejlepším případě – nejspíš – v nejhorším případě) nebo 
pomocí pravděpodobnosti („jsem si na 90 procent jistý, že to stihneme do tří měsíců“).

Kapitola 1 – Nejdůležitější požadavek na software
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Výhody kvalitního zpracování 
požadavků
Kvalitní procesy pro práci s požadavky mají pro organizaci několik výhod. Velkou odmě-
nou je zmenšení objemu práce, kterou je v pozdějších vývojových fázích a během dlouhého 
udržovacího období potřeba dělat znovu. Velký vliv kvalitního zpracování požadavků není 
zjevný na první pohled a hodně lidí se proto mylně domnívá, že čas strávený diskusemi 
o požadavcích je čas, o který se jednoduše oddaluje dodání systému. Při zevrubném pohledu 
na cenu kvality je ale hodnota používání kvalitních postupů už od samého začátku jasně vidět 
(Wiegers 1996a).

Dobrý proces pro zpracování požadavků musí zdůrazňovat společný přístup k vývoji systému, 
partnerství všech účastníků při práci na projektu. Díky správně analyzovaným požadavkům 
vývojáři lépe porozumí své uživatelské komunitě nebo trhu, což je pro úspěch projektu zcela 
kritický faktor. Dosáhnout takové shody ještě před implementací systému je nesrovnatelně 
levnější, než se o totéž pokoušet až po dodání systému zákazníkům.

Když do sběru požadavků zapojíte uživatele, povzbudíte jejich nadšení pro výrobek a buduje-
te jejich loajalitu. A když namísto povrchně lákavých funkcí zdůrazníte uživatelské úkoly, váš 
tým se může vyhnout psaní kódu, který se nikdy nepoužije. Zapojením zákazníků zmenšujete 
rozdíl mezi potřebami uživatele a tím, co vývojář skutečně dodá. Zpětnou vazbu od uživatelů 
nakonec dostanete v každém případě – snažte se ji tedy získat raději dříve než později, třeba 
pomocí prototypů. Vývoj požadavků nějaký čas zabere, ale zabere ho rozhodně méně než 
oprava řady problémů v rámci beta-testování nebo po vydání systému.

Jsou tu i další výhody. Explicitní rozdělení vybraných systémových požadavků mezi různé 
softwarové, hardwarové a lidské podsystémy zdůrazňuje systematický přístup k řízení projek-
tu. Efektivní proces řízení změn zmenší negativní dopad změn v požadavcích. Jasně popsané 
a jednoznačné požadavky výrazně zjednodušují testování, a tím zase rostou vaše šance na 
dodání vysoce kvalitního výrobku, který uspokojí všechny účastníky.

Nikdo vám nemůže zaručit konkrétní návratnost investic do zlepšení práce s požadavky. 
Potenciální výhody lepší práce s požadavky si ale můžete představit pomocí myšlenkového 
experimentu. Nejprve uvažte, na kolik by vás přišla investice do zlepšení procesů – například 
náklady na posouzení vašich stávajících postupů, vývoj nových postupů a nových doku-
mentových šablon, školení týmu, knihy a nástroje, a třeba i najmutí poradce zvenčí. Největší 
investicí bude čas, který váš tým stráví sbíráním, popisem, revizemi a správou požadavků. Pak 
si představte výhody, ke kterým byste mohli dojít, a kolik práce nebo peněz by vám ušetřily. 
Následující výhody se nedají kvantifikovat, ale rozhodně jsou skutečné:

méně chyb v požadavcích,
snížení objemu předělávané práce,
méně nepotřebných funkcí,
nižší náklady na vylepšování,
rychlejší vývoj,
menší počet nedorozumění,
menší pravděpodobnost tichého rozšiřování rozsahu projektu,

Výhody kvalitního zpracování požadavků
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menší chaos v projektu,
přesnější odhady,
spokojenější zákazníci i vývojáři.

Vlastnosti dobře popsaných 
požadavků
Jak se dá dobře napsaná specifikace požadavků rozeznat od té problémové? Několik vlastností 
dobře napsaných požadavků a pak i několik žádoucích vlastností celé specifikace (Davis 1993, 
IEEE 1998b) najdete v následujícím textu. Nejlepší způsob, jak zjistit, jestli vaše požadavky tyto 
vlastnosti splňují, je předložit celou specifikaci k důkladné revizi několika účastníkům projektu. 
Různí účastníci najdou různé problémy – například analytici a vývojáři nemohou přesně zhodno-
tit úplnost a správnost projektu, zatímco uživatelé neposoudí jeho technickou proveditelnost.

Vlastnosti jednotlivých požadavků
V dokonalém světě by měl každý jednotlivý uživatelský, podnikatelský i funkční požadavek 
vykazovat kvality popsané v následujících odstavcích.

Úplnost
Každý požadavek musí žádanou funkcionalitu popisovat úplně. Musí obsahovat všechny 
informace, které vývojáři pro její návrh a implementaci potřebují. Když víte, že vám nějaké 
informace chybí, jednotným způsobem si to ve specifikaci poznačte a, než se pustíte do práce 
na daném požadavku, informace doplňte.

Správnost
Každý požadavek musí příslušnou funkcionalitu popisovat přesně. O přesnosti rozhoduje 
zdroj požadavku, například konkrétní uživatel nebo nějaký obecný systémový požadavek. 
Softwarový požadavek, který je v rozporu se svým nadřazeným systémovým požadavkem, 
je špatně. Správnost uživatelských požadavků mohou ověřit pouze uživatelé, a proto musí 
požadavky projít kontrolou ze strany uživatelů nebo jejich blízkých zástupců.

Proveditelnost
Každý požadavek se musí dát realizovat v rámci známých možností a omezení systému a jeho 
provozního prostředí. Nerealizovatelným požadavkům se můžete vyhnout tím, že k mar-
ketingovému týmu nebo analytikovi požadavků během sbírání požadavků přidáte jednoho 
vývojáře. Ten rychle posoudí, co se technicky dá a nedá udělat, a co by se udělat dalo jen za 
cenu velkých nákladů. Dalším nástrojem pro odhad proveditelnosti požadavků jsou inkre-
mentální vývoj a specializované prototypy.

Nepostradatelnost
Každý požadavek by měl představovat funkci, kterou si skutečně vyžádal zákazník nebo 
nějaký vnější systém či standard. Každý požadavek by měl pocházet od zdroje, který má právo 
klást nové požadavky. Dohledejte každý požadavek až k zákazníkovi, například k případu 
užití nebo podnikatelskému pravidlu.

Kapitola 1 – Nejdůležitější požadavek na software
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Priorita
Každému funkčnímu požadavku, funkci a případu užití přiřaďte implementační prioritu, 
která říká, jak moc je daná věc důležitá pro vydání systému. Pokud se všechny požadavky 
považují za stejně důležité, vedoucí projektu se bude jen obtížně vyrovnávat s krácením roz-
počtu, překročenými termíny, personálními změnami nebo novými požadavky přidanými 
během vývoje.

Další informace

Rozdělení priorit se podrobně věnuje čtrnáctá kapitola.

Jednoznačnost
Při čtení požadavku by každý čtenář měl dojít k jedinému logickému výkladu. Problém 
je v tom, že přirozený jazyk je silně náchylný k víceznačnostem. Požadavky proto popi-
sujte jednoduchým, stručným a přímočarým jazykem odpovídajícím uživatelské doméně. 
Jednoznačnosti se týká i srozumitelnost – čtenáři musí rozumět tomu, co každý požadavek 
říká. Zaveďte slovníček všech odborných výrazů a dalších výrazů, které by mohly uživatele 
zmást.

Ověřitelnost
Zamyslete se, jestli byste správnou implementaci každého požadavku dokázali ověřit nějakým 
testem nebo jiným nástrojem, například prohlídkou nebo zkouškou. Když se požadavek nedá 
ověřit, jeho správná implementace se stává předmětem názoru a nikoliv objektivní analýzy. 
Ověřit se nedají například neúplné, nejednotné, neproveditelné a nejednoznačné požadavky 
(Drabick 1999).

Vlastnosti celé specifikace
Skvěle napsané jednotlivé požadavky nestačí. Skupiny požadavků, které tvoří nějakou specifi-
kaci, by navíc měly vykazovat vlastnosti popisované v následujících odstavcích.

Úplnost
Ve specifikaci nesmí žádné požadavky ani informace chybět. Narazit na chybějící požadavky 
ovšem není tak docela jednoduché, protože… ve specifikaci chybí. Několik způsobů hledání 
chybějících požadavků navrhuje sedmá kapitola. Neúplnosti se můžete vyhnout tím, že se 
namísto systémových funkcí budete soustředit na uživatelské úkoly.

Jednotnost
Jednotné požadavky neprotiřečí jiným požadavkům stejného typu ani vyšším podnikatel-
ským, systémovým nebo uživatelským požadavkům. Neshody mezi požadavky je potřeba 
vyřešit ještě před začátkem vývoje. Někdy není jasné, který (pokud vůbec nějaký) z obou 
požadavků je správně – proto se hodí u každého požadavku zapsat jeho autora, abyste věděli, 
s kým si v případě konfliktu promluvit.

Vlastnosti dobře popsaných požadavků
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Přizpůsobitelnost
Specifikace se v případě potřeby musí dát přepsat a musíte mít nástroje pro vedení historie 
změn jednotlivých požadavků. Z toho plyne, že každý požadavek musí mít nějaké jedinečné 
označení a musí být popsaný samostatně, abyste se na něj mohli jednoznačně odvolávat. 
Každý požadavek by se měl ve specifikaci objevit pouze jednou – v opačném případě se snad-
no může změnit jen jeden z jeho výskytů a specifikace přestane být jednoznačná. Kdybyste 
nějaký požadavek potřebovali zopakovat, zvažte raději použití odkazů. Aktualizaci specifika-
ce usnadní obsah a rejstřík. A když požadavky uložíte do databáze nebo komerčního nástroje 
pro správu požadavků, můžete je v budoucnosti použít znovu.

Dohledatelnost
U dohledatelného požadavku se dá vysledovat jeho zdroj, návrh, příslušný zdrojový kód 
i testovací scénáře, které slouží k ověření správnosti jeho implementace. Každý dohledatelný 
požadavek musí mít jedinečný a trvalý identifikátor. Měl by být popsaný strukturovaným, 
členitým textem – nikoliv dlouhými epickými odstavci. Vyhýbejte se spojování více požadav-
ků do jedné věty, protože různé požadavky mohou vést k různým částem návrhu a různým 
zdrojovým kódům.

Další informace

Psaním kvalitních funkčních požadavků se zabývá kapitola deset a sledování 
požadavků je věnována dvacátá kapitola nazvaná Dohledatelnost požadavků.

Nikdy nenapíšete specifikaci, ve které by všechny požadavky splňovaly všechny tyto ideální 
vlastnosti. Když ale na tyto vlastnosti budete při psaní a revizích požadavků myslet, budete 
psát lepší specifikace a lepší systémy.

Další kroky
Udělejte si seznam problémů, na které jste v souvislosti s požadavky narazili na svém 
současném nebo některém z předchozích projektů. U každého z problémů zjistěte, 
jestli se týká vývoje požadavků, nebo jejich správy. Zjistěte, jaké byly hlavní příčiny 
jednotlivých problémů, a jaký byl jejich dopad na projekt.
Uspořádejte o požadavcích diskusi se členy vašeho týmu a dalšími účastníky projektu. 
Tématem budou problémy, na které jste v souvislosti s požadavky narazili u sou-
časného nebo některého z předchozích projektů, a jejich hlavní příčiny a důsledky. 
Účastníkům vysvětlete, že pokud tyto potíže mají zvládnout, musí se jim postavit 
čelem. Jsou připraveni to zkusit?
Uspořádejte pro celý svůj tým jednodenní školení na téma softwarových požadavků. 
Přemluvte k účasti klíčové zákazníky, marketingové zaměstnance a manažery, ať už 
to stojí cokoliv. Školení je efektivní způsob budování týmu – účastníci při něm získají 
společný slovník a podobné představy o efektivním chování a postupech a mohou se 
tak pustit do překážek, které na ně navzájem čekají.

Kapitola 1 – Nejdůležitější požadavek na software
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KAPITOLA 2

Požadavky z pohledu 

zákazníka

Gerhard, vyšší manažer firmy Contoso Pharmaceuticals, má schůzku s Cyn-
thií, novou manažerkou oddělení pro vývoj informačních systémů v této firmě. 
„Potřebujeme pro Contoso udělat systém na evidenci chemikálií,“ začal Gerhard. 
„Měl by umožnit sledování všech chemikálií, které máme ve skladu a jednotlivých 
laboratořích. Tak by si chemici mohli pro chemikálie zajít třeba jen o dveře vedle 
a neobjednávali by si zbytečně nové balení od dodavatele; ušetřili bychom spoustu 
peněz. A oddělení pro zdraví a bezpečnost práce potřebuje, aby ten systém uměl 
sestavit nějaké zprávy o využití chemikálií pro vládu. Dokázali byste ho napsat do 
nejbližšího auditu, tedy během nějakých pěti měsíců?“

„Chápu, jak je takový projekt důležitý, Gerharde,“ řekla Cynthie. „Ale než odsou-
hlasím nějaký termín, musíme si podrobně projít vaše požadavky.“

Gerhard znejistěl. „Tomu nerozumím, vždyť jsem vám je právě řekl?“

„Popsal jste svou představu a několik cílů projektu,“ vysvětlila Cynthie. „Ale abych 
zjistila, jak přesně ten software napsat a jak dlouho to může trvat, potřebuji víc 
podrobností. Chtěla bych, aby se několik uživatelů budoucího systému sešlo s ana-
lytikem požadavků a zjistili jsme, co přesně od systému budou potřebovat. Pak 
zjistíme, které z jejich požadavků splňují i vaše představy – třeba se dá ušetřit i bez 
nového softwaru.“

Gerhard se s podobnou reakcí od někoho z IT ještě nesetkal. „Chemici mají spoustu 
práce,“ namítl. „Nemají čas popisovat každý detail ještě před tím, než se pustíte do 
programování. Copak sami nevíte, co přesně napsat?“

Nato se Cynthie pokusila vysvětlit své důvody pro analýzu požadavků budoucích 
uživatelů systému: „Když se potřeby uživatelů pokusíme uhádnout sami, nemůže 
to dopadnout dobře. Jsme programátoři, ne chemici. Nevíme, co přesně by chemik 
po takovém systému chtěl. Když si problém dostatečně neujasníme předem, podle 
našich zkušeností nebývá s výsledkem spokojený nikdo.“
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„Na to ale nemáme čas,“ trval na svém Gerhard. „Moje požadavky máte, teď to, prosím, 
dejte dohromady. A průběžně mi dávejte vědět, jak jste na tom.“

Podobné rozhovory jsou v softwarovém světě naprosto běžné. Když si zákazníci řeknou 
o nový informační systém, často netuší, jak důležité je získat podrobné informace od samot-
ných uživatelů navrhovaného systému a dalších vnitřních i vnějších účastníků. Marketingový 
specialista s nápadem na výborný nový výrobek často věří tomu, že zájmy budoucích kupců 
dopodrobna zná. Jenže informace přímo od skutečných budoucích uživatelů systému se 
nedají nahradit ničím. Některé moderní metodologie pro „rychlý“ vývoj softwaru, jako 
například extrémní programování, doporučují, aby byl zákazník neustále přímou součástí 
vývojářského týmu a mohl s ním úzce spolupracovat. Jak říká jedna kniha o extrémním 
programování: „Společné úsilí zákazníka a programátorů projekt přímo táhne k úspěchu.“ 
(Jeffries, Anderson a Hendrickson 2001)

Některé problémy s požadavky má na svědomí zmatek mezi různými typy požadavků, tedy 
rozdělení požadavků na podnikatelské, uživatelské a funkční. Gerhard uvedl několik podni-
katelských požadavků a výhod, které podle něj nový systém firmě přinese. Nemůže ale popsat 
uživatelské požadavky, protože není cílovým uživatelem systému. Uživatelé zase mohou 
popsat úkoly, se kterými jim systém má pomoci, ale už vývojářům neřeknou, jaké funkční 
požadavky k tomu budou potřebovat.

Tato kapitola se zabývá vztahem mezi zákazníkem a vývojářem, který je pro úspěch soft-
warového projektu tolik nepostradatelný. Navrhuji v ní seznam základních práv a odpoví-
dající seznam základních povinností softwarového zákazníka. Z těchto seznamů by měla být 
důležitost zákazníka – a především uživatele – v procesu vývoje požadavků jasně patrná.

Z praxe

Strach z odmítnutí
Nedávno jsem na návštěvě v jednom výpočetním oddělení slyšel smutnou historku. 
Vývojáři dokončili nový vnitrofiremní systém, v jehož počátcích si ovšem od uživa-
telů vyžádali jen zanedbatelné množství informací. V den, kdy systém pyšně odha-
lili, ho uživatelé odmítli jako naprosto nepřijatelný. To byl pro vývojáře šok, protože 
celou dobu tvrdě pracovali na tom, aby svou představu o uživatelských potřebách do 
puntíku naplnili. Takže co udělali? Systém předělali. Když uděláte chybu při analýze 
požadavků, pokaždé to skončí předěláváním systému, a pokaždé to bude stát víc, než 
kdybyste uživatele zapojili už od začátku.
S časem na opravu chybného informačního systému se samozřejmě nepočítalo, takže 
bylo potřeba odsunout další projekt, na kterém měl vývojářský tým pracovat. Taková 
situace je prohra pro všechny: zklamaní vývojáři byli v rozpacích, zákazníci byli ner-
vózní, protože slibovaný systém nebyl hotový včas, a firma zahodila spoustu peněz. 
Tomuto nešťastnému, a přesto běžnému, výsledku by přitom bývalo mohlo zabránit 
důsledné a průběžné zapojení zákazníků od samotného začátku projektu.

Kapitola 2 – Požadavky z pohledu zákazníka

K1567.indb   44K1567.indb   44 30.5.2008   15:21:3130.5.2008   15:21:31



45

Kdo je zákazník
V nejširším slova smyslu je zákazník jednotlivec nebo organizace, kterým produkt přináší 
nějaký přímý nebo nepřímý užitek. Mezi zákazníky softwaru patří všichni účastníci, kteří 
si vyžádali, zaplatili, vybrali, specifikovali, používají nebo dostávají výstup vytvořený soft-
warovým produktem. V první kapitole jsme viděli, že mezi další účastníky patří analytici 
požadavků, vývojáři, testeři, dokumentátoři, vedoucí projektu, podpůrný personál, právníci 
a marketingoví pracovníci.

Manažer Gerhard, se kterým jsme se před chvilkou potkali, patří mezi zákazníky, již soft-
warový systém platí. Zákazníci na Gerhardově úrovni (tedy vyšší management) mají na 
starosti definici podnikatelských požadavků. Popisují systém na nejvyšší úrovni abstrakce 
a popisují podnikatelské důvody pro jeho vznik. Jak je řečeno v páté kapitole, podnikatel-
ské požadavky popisují podnikatelské cíle, kterých chce zákazník, firma nebo jiný účastník 
dosáhnout. Podnikatelské požadavky slouží jako vodítko pro celý zbytek projektu – všechny 
funkce i požadavky by měly směřovat k naplnění podnikatelských požadavků. Podnikatelské 
požadavky ovšem neposkytují dost podrobností na to, aby podle nich mohli vývojáři začít 
pracovat.

Další úroveň tvoří požadavky uživatelské, tedy požadavky od lidí, kteří systém skutečně 
používají, i když třeba jen nepřímo. Tito uživatelé (často se jim říká koncoví uživatelé) jsou 
tedy dalším typem zákazníků. Mohou vám popsat úkoly, které v systému potřebují udělat, 
a kvalitativní parametry, jež od systému očekávají.

Za koncové uživatele se někdy snaží mluvit i zákazníci, kteří vám zadávají podnikatelské 
požadavky. Skutečně přesný popis uživatelských požadavků od nich ale většinou nedo stanete, 
protože bývají příliš daleko od samotné práce. U všech informačních systémů, aplikací na 
zakázku a programů na míru by měly podnikatelské požadavky pocházet od lidí, kteří mají na 
starosti peníze, a uživatelské požadavky zase od lidí, již budou mačkat tlačítka a systém sku-
tečně používat. Všichni účastníci by se pak měli společně starat o to, aby mezi uživatelskými 
a podnikatelskými požadavky panoval co největší soulad.

Oba typy zákazníků si naneštěstí často myslí, že na práci s analytikem požadavků a související 
sbírání, analýzu a dokumentaci požadavků nemají čas. Někdy očekávají, že analytici a vývojá-
ři přijdou na potřeby uživatelů bez větších diskusí sami. Kdyby to jen bylo tak jednoduché… 
Bývaly doby, kdy stačilo na papírek načmárat několik neurčitých představ a společně se záso-
bou pizzy je strčit pod dveřmi do kanceláře programátorům. Ty už jsou ale dávno pryč.

Při vývoji komerčního krabicového softwaru je situace odlišná, protože zde zákazníkem 
i uživatelem často bývá jedna a táž osoba. Přijít na to, co by zákazníkům mohlo vyhovovat, se 
zde obvykle snaží nějaký zástupce uživatelů – například marketingové oddělení nebo vedení 
projektu. Ani u komerčního softwaru byste ale při vývoji uživatelských požadavků neměli 
zapomenout na skutečné koncové uživatele (viz kapitolu sedm, Jak nepřeslechnout zákazníkův 
hlas). Když koncové uživatele přeskočíte, můžete v recenzích čekat spoustu stížností, které 
vám vhodná zpětná vazba od uživatelů mohla ušetřit.

Mezi podnikatelskými a uživatelskými požadavky se mohou – nepřekvapivě – objevit rozpo-
ry. Podnikatelské požadavky někdy vychází z firemních plánů nebo rozpočtových omezení, 
o kterých uživatelé neví. Když mají uživatelé pocit, že jim vedení nový informační systém 
vnucuje, mohou se na vývojáře dívat jako na posly nechtěné budoucnosti a odmítnou s nimi 

Kdo je zákazník
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spolupracovat. Takové napětí se dá uvolnit jasnou komunikací o cílech projektu a jeho ome-
zeních. Ne všichni musí být z faktů nadšení, ale přinejmenším budou mít šanci je pochopit 
a vzít za své. Na řešení jakýchkoliv konfliktů by měl analytik spolupracovat s klíčovými 
zástupci uživatelů a investorů.

Vztah mezi zákazníkem a vývojáři
Dobrý software je výsledkem dobrého návrhu založeného na dobře formulovaných požadav-
cích. Vysoce kvalitní požadavky pochází z efektivní komunikace a spolupráce mezi vývojáři 
a zákazníky, tedy z partnerství. Vztah mezi vývojáři a zákazníkem ale příliš často končí opač-
ně, nepřátelstvím. Napětí mohou mít na svědomí i manažeři, kteří uživatelské požadavky 
nahradí podle svých vlastních plánů. Takové situace nepomáhají nikomu.

Spolupráce může fungovat jen tehdy, když všechny zúčastněné strany vědí, co potřebují 
k úspěchu, a zároveň vědí a respektují to, co k úspěchu potřebují ostatní. Jakmile začnou tlaky 
na projekt vzrůstat, docela snadno se zapomíná na to, že všichni účastníci sdílí společný cíl 
– že chtějí vytvořit úspěšný softwarový systém, který jim všem přinese výhody.

Seznam základních práv softwarového zákazníka (viz tabulku 2.1) obsahuje deset věcí, které 
má zákazník během práce na požadavcích právo očekávat při své spolupráci s analytiky 
a vývojáři. Každé z těchto práv automaticky znamená nějakou odpovědnost na straně vývojá-
řů nebo analytiků. Naopak Seznam základních povinností softwarového zákazníka (viz tabul-
ku 2.2) vypisuje deset povinností, které má zákazník během práce na požadavcích vzhledem 
k analytikům a vývojářům. Můžete je chápat jako vývojářův seznam základních práv.

Tabulka 2.1 Seznam základních práv softwarového zákazníka.

Máte právo:

1. Očekávat, že s vámi analytik bude mluvit vaší řečí.

2. Očekávat, že se analytik poučí o fungování vaší firmy a vašich cílech.

3. Očekávat, že analytik získané požadavky zpracuje do podoby psané specifikace.

4. Nechat si od analytika vysvětlit všechny výstupy získané během zpracování požadavků.

5. Očekávat, že se k vám analytici a vývojáři budou chovat s respektem a během vašich vzájemných 

setkání budou udržovat profesionální a vstřícný přístup.

6. Očekávat, že vám analytici a vývojáři budou předkládat nápady a možné varianty řešení vašich 

požadavků i jejich implementace.

7. Zadat požadavky na systém tak, aby se dobře používal.

8. Dostat příležitost upravit své požadavky tak, aby se při řešení dal použít nějaký existující soft-

ware.

9. Získat při každé změně co nejupřímnější odhad nákladů, dopadů a kompromisů, které tato změna 

způsobí.

10. Dostat systém, který splňuje všechny vaše nároky na funkce a kvalitu do té míry, na které jste 

se shodli s vývojáři.
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Tabulka 2.2 Seznam základních povinností softwarového zákazníka.

Máte povinnost:

1. Vysvětlit analytikům a vývojářům procesy ve své firmě a vysvětlit jim firemní žargon.

2. Obětovat tolik svého času, kolik bude potřeba pro sdělení, vyjasnění a postupné upřesnění všech 

požadavků.

3. Být při popisování požadavků co nejkonkrétnější a nejpřesnější.

4. Rozhodovat o požadavcích včas.

5. Respektovat vývojářův odhad ceny a složitosti implementace vašich požadavků.

6. Ve spolupráci s vývojáři rozdělit prioritu jednotlivých funkčních požadavků, funkcí systému 

a případů užití.

7. Důkladně přečíst specifikaci požadavků a vyzkoušet prototypy.

8. Hlásit změny požadavků včas.

9. Provádět změny v požadavcích podle procesu, který mají vývojáři pro tyto případy nachystaný.

10. Respektovat procesy, které analytik používá pro práci s požadavky.

Když děláte software pro vlastní použití, na míru nebo pro známou skupinu větších zákazní-
ků, tato práva a povinnosti se vztahují přímo na vaše zákazníky. Pokud pracujete na krabico-
vém softwaru, týkají se spíš jejich zástupců, například marketingového oddělení.

V rámci plánování projektu by si zákazník a vývojáři měli tyto dva seznamy projít a shodnout 
se na nich. Zaneprázdněný zákazník se možná na zpracování požadavků příliš nebude chtít 
podílet, bude se snažit vyhnout své zodpovědnosti číslo dvě. My ale víme, že nedostatečné 
zapojení zákazníka výrazně snižuje šanci na vytvoření dobrého systému. Dejte si proto práci 
s tím, aby všichni účastníci procesu svým povinnostem rozuměli a přijali je. Pokud narazíte 
na nějaké problematické body, vyjednávejte a snažte se, aby si každá ze stran vyjasnila své 
povinnosti vůči té druhé. Ušetříte si tím napětí později, kdy by některá ze stran mohla chtít 
něco, co ta druhá není ochotna nebo schopna nabídnout.

Upozornění

Nepředpokládejte, že jednotliví účastníci instinktivně vědí, jak při zpracování 
požadavků spolupracovat. Nebojte se strávit nějaký čas diskusí o tom, jak byste 
spolu mohli co nejlépe spolupracovat.

Seznam základních práv softwarového zákazníka

1. Právo očekávat, že s vámi analytik bude mluvit vaší řečí
Diskuse o požadavcích by se měla soustředit na vaše podnikatelské potřeby a úkoly a měla by 
používat výrazy, na které jste zvyklí. Možná by nebylo od věci dát analytikovi malý slovníček 
vaší firemní terminologie. Při rozhovoru s analytikem by vás nikdo neměl nutit do počítačo-
vého žargonu.

Vztah mezi zákazníkem a vývojáři
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2. Právo očekávat, že se analytik poučí o fungování vaší firmy a vašich cílech
Když s vámi analytik spolupracuje na získávání požadavků, udělá si lepší představu o vašich 
úkolech a o tom, jak výsledný systém zapadne do vašeho světa. Vývojáři pak mohou napsat 
systém, který skutečně splní vaše očekávání. Nebojte se analytiky a vývojáře po zvat na pro-
hlídku toho, co vy a vaši kolegové běžně v práci děláte. Pokud má navrhovaný systém nahradit 
nějakou starší aplikaci, vývojáři by měli váš aktuální systém používat přesně jako vy. Lépe pak 
uvidí, jak současná aplikace zapadá do vašich pracovních postupů, a kde by se dala zlepšit.

3. Právo na psanou specifikaci
Informace získané od vás a dalších zákazníků analytik setřídí na případy užití, podnikatel-
ské požadavky, podnikatelská pravidla, funkční požadavky, kvalitativní parametry, nápady 
na řešení a další. Podstatným výsledkem této fáze je specifikace požadavků, ve které se 
vývojáři a zákazníci dohodnou na funkcích, parametrech a omezeních budoucího systému. 
Specifikace by měla být uspořádána a napsána tak, abyste jí rozuměli. Tuto specifikaci a další 
dokumentované podoby zadaných požadavků musíte důkladně projít, aby byla větší jistota, 
že skutečně přesně a úplně popisují vaše potřeby.

4. Právo na vysvětlení všech výstupů
Analytik může některé požadavky popsat diagramem, který slouží jako doplněk psané speci-
fikace. Několik používaných analytických modelů popisuje kapitola 11, Jeden obrázek vydá za 
1 024 slov. Tyto alternativní podoby požadavků nejsou samoúčelné, protože některé stránky 
systému – například pracovní postupy – se mnohem lépe popisují graficky. Možná se s těmito 
diagramy setkáte poprvé, ale na pochopení nijak obtížné nejsou. Požádejte analytika, aby vám 
účel každého diagramu (a případně jakéhokoliv dalšího výstupu) vysvětlil, popsal použitý 
zápis a řekl, jak v diagramu hledat chyby.

5. Právo na slušné zacházení
Když si zákazníci a vývojáři nerozumí, diskuse nad požadavky může být docela vyčerpávající 
zážitek. Klíčem k pochopení vzájemných problémů je spolupráce. Zákazníci mají během 
práce na specifikaci požadavků právo očekávat, že se k nim analytici a vývojáři budou chovat 
s respektem a budou si cenit času, který zákazník do úspěchu projektu investuje. A stejně tak 
by zákazníci měli během spolupráce projevit respekt členům vývojářského týmu.

6. Právo slyšet nápady a varianty požadavků a jejich implementace
Analytik by měl znát všechna místa, na kterých stávající systém nezapadá do vašich podni-
katelských procesů, aby nový systém zbytečně neautomatizoval neefektivní nebo zastaralé 
procesy. Když analytik dokonale rozumí vašim firemním procesům, občas může doporučit 
nějaké jejich vylepšení. Nápaditý analytik navíc přidává hodnotu hledáním nových užiteč-
ných schopností systému, na které zákazník sám nepřišel.

7. Právo zadat požadavky na systém tak, aby se dobře používal
Máte právo očekávat, že s vámi analytik probere i parametry, které už přímo nesouvisejí 
s uživatelskými požadavky na funkce systému. Díky těmto takzvaným kvalitativním parame-
trům se software snáze používá, takže uživatelé mohou své úkoly provést efektivněji. Někdy 
si uživatelé řeknou o systém, který se bude lépe používat, bude stabilnější nebo rychlejší, ale 
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takové výrazy jsou příliš subjektivní na to, aby vývojářům pomohly. Analytik by se vás tedy 
měl zeptat, co přesně pro vás výrazy jako lepší použití, stabilita nebo rychlost znamenají. 
Podrobnější diskusi najdete v kapitole dvanáct, nazvané Kvalitativní parametry aneb Víc než 
funkce.

8. Právo dostat příležitost na změnu požadavků kvůli existujícímu softwaru
Požadavky nebývají tesané do kamene. Analytik může vědět o nějaké hotové softwarové kom-
ponentě, jež je svým určením blízko některému z vašich požadavků. V takovém případě by 
vám měl dát možnost upravit požadavek tak, aby vývojáři mohli hotovou komponentu použít. 
Drobné úpravy požadavků kvůli rozumnému využití existujícího softwaru šetří čas a peníze. 
Pokud chcete využít krabicový software, musíte mít dostatečně volné požadavky – krabicový 
software jen zřídka nabízí přesně ty vlastnosti, které potřebujete.

9. Právo na upřímný odhad nákladů na změny
Když lidé vědí, že jedna možnost stojí víc než druhá, rozhodují se jinak. Kvalitní rozhodnutí 
o tom, které z navrhovaných změn schválit, se neobejde bez odhadu nákladů a dů sledků. Máte 
právo od vývojářů očekávat realistický odhad důsledků, nákladů a kompromisů způsobených 
každou změnou. Vývojáři nesmí náklady nadhodnocovat jen kvůli tomu, že se jim danou 
změnu nechce implementovat.

10. Právo dostat systém, který splňuje vaše požadavky na funkce a kvalitu
Tento výsledek celého projektu by si přáli všichni. Dojde k němu ale pouze tehdy, když vývo-
jářům jasně sdělíte všechny informace potřebné pro navržení správného systému, a když vám 
naopak vývojáři jasně sdělí všechny možnosti a omezení. Dejte si pozor, abyste uvedli sku-
tečně všechny své předpoklady a očekávání – v opačném případě je vývojáři nejspíš nebudou 
schopni zpracovat podle vašich představ.

Seznam základních povinností softwarového zákazníka
1. Povinnost vysvětlit analytikům a vývojářům procesy ve své firmě
Vaše firemní procesy a výrazy můžete analytikům a vývojářům vysvětlit pouze vy. Účelem 
není udělat z analytiků experty na váš obor, ale vysvětlit jim vaše problémy a cíle. Nečekejte, 
že analytici pochopí všechny drobné aspekty a problémy vaší práce. Analytici nejspíš nebu-
dou vědět o věcech, které vy a vaši kolegové máte za samozřejmé. Když tyto samozřejmosti 
neřeknete, zaděláváte si na pozdější problémy.

2. Povinnost věnovat čas potřebný pro zjištění a upřesnění požadavků
Zákazníci mají hodně práce a nejvíc práce mívají ti, kteří jsou potřeba pro popis požadavků. 
Přesto ale máte povinnost investovat čas do workshopů, brainstormingů, rozhovorů a všech 
dalších aktivit, které s popisem požadavků souvisí. Někdy si analytik myslí, že vám přesně 
rozuměl, ale později přijde na to, že potřebuje další upřesnění. Mějte, prosím, pro tento 
postup průběžného upřesňování požadavků trpělivost, u složité lidské komunikace to jinak 
nejde, a právě tady leží klíč k úspěšnému softwaru. Buďte shovívaví ke zdánlivě hloupým 
otázkám – dobrý analytik se ptá tak, aby vás rozpovídal.

Vztah mezi zákazníkem a vývojáři
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3. Povinnost popsat požadavky co nejkonkrétněji a nejpřesněji
Zákazník často bývá v pokušení popsat své požadavky jen neurčitě, protože upřesňování 
podrobností je pracné a zabere čas. Během vývoje ale musí přijít okamžik, kdy tyto nejasnosti 
a nepřesnosti někdo nějak vyřeší. Jako zákazník jste ten nejlepší člověk, který to může udělat. 
V opačném případě spoléháte na to, že za vás budou vývojáři hádat správně.

Některé části specifikace můžete na čas označit jako nedokončené, abyste věděli, že po třebují 
další výzkum, analýzy nebo informace. Takové označení ale někdy znamená jen to, že je 
přesná specifikace daného požadavku příliš složitá a nikdo se do ní nechce pustit. Snažte se 
každý požadavek vyjasnit tak, aby ho analytik mohl do specifikace zapsat přesně. Pokud se 
přesně vyjádřit nemůžete, dohodněte se na nějakém procesu, kterým se informace dají upřes-
nit. Často se používají například různé prototypy, na kterých své požadavky ve spolupráci 
s vývojáři postupně dopilujete.

4. Povinnost rozhodovat se včas
Analytik po vás bude – podobně jako projektant při návrhu domu – chtít řadu rozhodnutí. 
Mezi tato rozhodnutí patří například řešení protichůdných požadavků od různých zákaz-
níků, výběr z konfliktních kvalitativních parametrů nebo posuzování přesnosti informací. 
Zákazník, který je oprávněn o takových věcech rozhodovat, se v případě potřeby musí roz-
hodnout rychle. Běžně se stává, že vývojáři bez jeho rozhodnutí nemohou dostatečně jistě 
pokračovat, takže se rozhodováním zpozdí celý projekt.

5. Povinnost respektovat vývojářův odhad ceny a složitosti
Každá softwarová funkce něco stojí. Vývojáři mají pro odhad těchto nákladů nejlepší pozici, 
i když jen málo z nich má s odhady větší zkušenosti. Některé z funkcí, které byste chtěli, 
nemusí být technicky proveditelné a nebo mohou mít překvapivě nákladnou implementa-
ci. Některé požadavky mohou potřebovat příliš vysoký výkon operačního prostředí nebo 
vyžadovat přístup k datům, která v systému prostě nebudou. Vývojář pro vás může mít ohled-
ně složitosti a ceny špatné zprávy a vy byste jeho úsudek měli respektovat.

Někdy se požadavky dají přepsat tak, že jsou dosažitelnější nebo levnější. Například požada-
vek na okamžité provedení nějaké akce proveditelný být nemusí, zatímco po uvedení konkrét-
ního časového údaje (například do padesáti milisekund) už se provést dá.

6. Povinnost rozdělit požadavky podle priority
Jen málo projektů má dostatek času a zdrojů na implementaci všech požadovaných funkcí 
do posledního kousku. V rámci analýzy požadavků je proto důležité zjistit, které funkce jsou 
zásadní, jaké jsou užitečné, a bez kterých se zákazník obejde. Při tomto rozdělování hrajete 
hlavní roli vy, protože vývojáři nevědí, jak je který požadavek pro zákazníka důležitý. Vyvojáři 
vám pouze mohou poskytnout informace o tom, jaké náklady a rizika jsou s jednotlivými 
požadavky spojené, aby vám s rozdělením podle priorit pomohli. Vy zase určením priorit jed-
notlivých požadavků vývojářům pomáháte v tom, aby v termínu dodali maximální možnou 
hodnotu při minimálních nákladech.

Respektujte odhady vývojářů ohledně toho, kolik požadované funkcionality zvládnou 
v daném čase a s danými prostředky implementovat. Nikdo neslyší rád, že se některé jeho 
požadavky v rámci omezení projektu nedají zvládnout, ale tak to zkrátka je. Vedoucí projektu 
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zodpovědní za rozhodování se v takových případech musí rozhodnout, jestli podle určených 
priorit zkrátí rozsah projektu, natáhnou termíny, přidají další zdroje a nebo uberou na kva-
litě.

7. Povinnost přečíst požadavkovou dokumentaci a vyzkoušet prototypy
Jak uvidíte v kapitole 15 nazvané Kontrola požadavků, revize požadavků patří mezi proce-
sy pro kontrolu kvality k těm nejužitečnějším. Přímá účast zákazníka na revizích je jediný 
způsob jak zjistit, jestli jsou všechny požadavky skutečně úplné, správné a nezbytné. Při 
revizi požadavků mají zástupci zákazníka možnost sdělit analytikům, jestli a jak moc jejich 
práce skutečně odpovídá potřebám projektu. Pokud si zástupci zákazníka nejsou přesností 
dokumentace jistí, měli by to odpovědným lidem nahlásit co možná nejdříve a navrhnout 
konkrétní zlepšení.

Pouhým čtením specifikace požadavků si dobrý obrázek o fungování softwaru uděláte jen 
stěží. Pro lepší představu o vašich potřebách a způsobech jejich řešení mohou vývojáři posta-
vit prototypy navrhovaného systému. Vaše názory na tyto předběžné, částečné nebo zkušební 
implementace jsou pro vývojáře velice hodnotné. Uvědomte si, že prototyp není funkční sys-
tém a netlačte vývojáře do psaní prototypů, které se jako plně funkční systém budou tvářit.

8. Povinnost včas hlásit změny požadavků
Neustálé změny požadavků prudce snižují pravděpodobnost, že se vývojářům podaří v ter-
mínu dodat vysoce kvalitní výsledek. Změnám se nedá vyhnout, ale čím později se na ně ve 
vývojovém cyklu přijde, tím jsou jejich důsledky horší. Změny mohou způsobit předělávání 
velké části práce, a když po započetí implementačních prací přijde požadavek na novou 
funkci, může dojít k posouvání termínů. Kdykoliv zjistíte, že potřebujete změnit požadavky, 
upozorněte na to svého analytika co nejdříve.

9. Povinnost provádět změny podle stanoveného procesu
Negativní dopad změn můžete na minimum snížit tím, že se budete držet vývojáři určeného 
procesu pro řízení změn. Ten se stará o to, aby se žádná z vyžádaných změn neztratila, aby 
byla u všech změn provedena analýza důsledků, a aby byly všechny změny implementovány 
jednotným způsobem. Díky tomu si zákazníci mohou dovolit vhodné změny do projektu 
začlenit.

10. Povinnost respektovat postupy, které analytik používá pro práci s požadavky
Získávání a kontrola požadavků patří mezi největší výzvy ve vývoji softwaru. Postupy, které 
analytik používá, mají své opodstatnění. Někdy už vám mohou jít na nervy, ale čas strávený 
analýzou požadavků je výborná investice. Celý proces bude méně bolet, když budete chápat 
a respektovat techniky, které analytik pro vývoj požadavků používá. Nebojte se analytika 
zeptat, k čemu které informace potřebuje, nebo proč byste se měli zúčastnit té a té práce na 
požadavcích.

Vztah mezi zákazníkem a vývojáři

K1567.indb   51K1567.indb   51 30.5.2008   15:21:3230.5.2008   15:21:32



52

A co podepisování
Shoda na přesné podobě požadavků tvoří těžiště vztahu mezi zákazníkem a vývojáři. Hodně 
organizací si schválení specifikace požadavků od zákazníka nechává potvrdit podpisem. 
V tom případě by všichni účastníci schvalovacího procesu měli vědět, co přesně tento podpis 
znamená, jinak si říkáte o potíže. Problém představují například zákazníkovi zástupci, kteří 
podpis považují za bezvýznamný rituál: „Položili přede mě kus papíru s mým jménem a lin-
kou, tak jsem se na linku podepsal, protože jinak by vývojáři nikdy nezačali.“ Tento přístup 
může vést k budoucím konfliktům, když chce tentýž zákazník změnit požadavky nebo když 
je překvapen tím, co nakonec dostane: „Ano, podepsal jsem požadavky, ale neměl jsem čas je 
všechny číst. Já jsem vám věřil, a vy jste mě zklamali!“

Stejně problematický je manažer vývojářů, který podpis bere jako zmrazení požadavků a kdy-
koliv někdo požádá o změnu požadavků, ukáže na specifikaci a namítne: „Tyhle požadavky 
jste podepsali, tyhle požadavky implementujeme. Jestli jste chtěli něco jiného, měli jste se 
ozvat.“

Oba tyto přístupy přehlížejí fakt, že na začátku projektu všechny požadavky prostě znát 
nemůžete a že se tím pádem požadavky budou v průběhu času nevyhnutelně měnit. Schválení 
specifikace je dobrá věc, která slouží jako uzávěrka vývoje požadavků. Účastníci se ale musí 
shodnout na tom, co svými podpisy vyjadřují.

Upozornění

Nezneužívejte podpis jako zbraň, udělejte z něj projektový milník. Ujistěte se, že 
všichni stejně chápete procesy, které k němu vedou, a jeho význam pro budoucí 
změny.

Důležitější než samotný rituál podpisu je vytvoření takzvané směrné verze specifikace: verze, 
která v daném čase představuje závaznou podobu požadavků. Podpis specifikace tedy říká 
zhruba následující: „Prohlašuji, že tento dokument popisuje naši nejlepší současnou před-
stavu o požadavcích projektu, a že popisovaný systém splňuje naše potřeby. Souhlasím s tím, 
že všechny případné budoucí změny této verze specifikace budu provádět podle předem sta-
noveného procesu. Uvědomuji si, že změny projektu mohou vyžadovat nová jednání o ceně, 
zdrojích nebo termínech celého projektu.“ Jakmile analytik aktuální verzi specifikace uzavře, 
všechny změny už musí probíhat podle určeného procesu. Díky tomu může vývojářský tým 
rozsah projektu v případě potřeby upravit kontrolovaným způsobem, v rámci kterého pro-
běhne například analýza důsledků každé změny na termín dokončení a další faktory ovliv-
ňující úspěch projektu.

Pokud budou podpis obě strany chápat v tomto smyslu, sníží se počet problémů, které vzni-
kají kvůli přehlédnutím v požadavcích nebo kvůli změnám potřeb firmy nebo trhu. Když se 
zákazníci bojí, že podpisem končí jejich možnost do specifikace zasahovat, budou podpis 
oddalovat a přispějí tak k obávané analytické paralýze. Smysluplný proces podpisu dává všem 
účastníkům jistotu:

Zákazníkův management má jistotu, že se rozsah projektu nevymkne z jeho rukou, 
protože všechny změny rozsahu projektu musí dostat jeho schválení.

Kapitola 2 – Požadavky z pohledu zákazníka
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Zástupci uživatelů mají jistotu, že s nimi vývojáři budou spolupracovat na vývoji toho 
správného systému – i když je třeba některé věci napadnou až po zahájení prací.
Management vývojářů má jistého kvalitního partnera, který se bude soustředit na spl-
nění cílů projektu a bude s vývojáři spolupracovat na udržení rovnováhy mezi termíny, 
náklady, funkcemi a kvalitou.
Analytici požadavků mají jistotu, že veškeré změny projektu budou probíhat způso-
bem, který minimalizuje chaos.

Uzavření úvodních prací na vývoji požadavků touto explicitní dohodou vám pomáhá vytvořit 
partnerství mezi zákazníkem a vývojářem – partnerství na cestě k úspěšnému projektu.

Další kroky
Najděte zákazníky, kteří jsou u vašeho projektu zodpovědní za podnikatelské a uživa-
telské požadavky. Které ze základních práv a povinností tito zákazníci chápou, přijí-
mají, používají v praxi? Které ne?
Proberte se svým klíčovým zákazníkem seznam jeho práv a zjistěte, jestli jsou mu 
podle jeho názoru některá z těchto práv odepřena. Projděte seznam jeho povinností 
a dohodněte se, které z nich je ochoten akceptovat. Podle potřeby oba seznamy upravte 
tak, aby navrhovaný způsob spolupráce vyhovoval oběma stranám.
Pokud se jako zákazník účastníte nějakého softwarového projektu a máte pocit, že 
druhá strana dostatečně nerespektuje vaše práva, prodiskutujte seznam svých práv 
s projektovým manažerem nebo analytikem požadavků. Řekněte, že jste ochotni splnit 
svou roli a dodržet všechny své povinnosti; snažte se vytvořit funkční vztah zaměřený 
na spolupráci.
Napište definici toho, co pro vás skutečně znamená podpis pod specifikací požadav-
ků.

Další kroky
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KAPITOLA 3

Dobré zvyky pro řízení 

požadavků

Před deseti nebo patnácti lety jsem fandil softwarovým metodologiím – hotovým 
balíkům modelů a postupů, které se snaží postihnout úplně všechny práce na projektu. 
Dnes ale dávám přednost hledání a kombinování takzvaných best practices, neboli nej-
lepších pracovních zvyků. Tento přístup vám namísto vymýšlení nebo kupování kom-
plexního řešení nabízí sadu technik, které můžete podle potřeby aplikovat na různé typy 
problémů. I kdybyste začali používat nějakou hotovou komerční metodologii, nebojte 
se ji upravit podle svých potřeb a rozšířit o další efektivní nástroje ze své sbírky.

Myšlenka nejlepších zvyků je diskutabilní: kdo a jak rozhoduje o tom, co je „nejlep-
ší“? Jedna možnost je svolat skupinu odborníků a výzkumníků z oboru a nechat je 
analyzovat projekty mnoha různých organizací (Brown 1996; Brown 1999; Dutta, Lee 
a Van Wassenhove 1999). Tito odborníci pak hledají zvyky, jejichž dodržování vedlo 
k úspěchu projektu, a které byly u neúspěšných projektů dodržovány jen špatně nebo 
vůbec. Tímto způsobem se odborníci shodnou na postupech, které opakovaně vedou 
k dobrým výsledkům – takzvaných nejlepších zvycích neboli best practices. Nejlepší 
zvyky jsou tedy způsob, kterým může softwarový profesionál v jistých situacích zvýšit 
šanci na úspěch projektu.

Tabulka 3.1 obsahuje sedm kategorií s téměř padesátkou různých zvyků, které pomáhají 
odvést co nejlepší práci při práci s požadavky. Několik zvyků patří do více kategorií, ale 
každý je v tabulce uveden pouze jednou. Ne všechny zvyky se hodí pro všechny situace, 
takže místo úzkostlivého dodržování scénáře dávejte přednost zdravému rozumu a zku-
šenostem. A ne všechny z těchto rad byly schváleny jako nejlepší zvyky – proto v názvu 
kapitoly najdete zmínku o dobrých zvycích, nikoliv nejlepších. Pochybuji o tom, že by 
se všechny tyto rady jako nejlepší zvyky systematicky testovaly, ale podle mého názo-
ru a názoru mnoha dalších profesionálů efektivní jsou (Sommerville a Sawyer 1997, 
Hofmann a Lehner 2001). Každý ze zvyků má v této kapitole stručný popis a odkazy na 
další kapitoly nebo zdroje informací, ze kterých se o něm dozvíte víc. Poslední část této 
kapitoly na vrhuje proces vývoje požadavků vhodný pro většinu softwarových projektů.
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Tabulka 3.1 Dobré zvyky pro práci s požadavky.

Znalosti Správa požadavků Řízení projektu

 Poskytněte analytikovi 

požadavků dostatečné 

školení.

 Stanovte si proces pro řízení 

změn.

 Zvolte vhodný životní cyklus 

projektu.

 Vysvětlete zástupcům 

uživatelů i jejich vedení 

práci s požadavky.

 Založte komisi pro řízení 

změn.

 Plánujte na základě 

požadavků.

 Poskytněte vývojářům 

školení v aplikační doméně.

 Pro každou změnu proveďte 

analýzu důsledků.

 Po změnách požadavků se 

dohodněte na nových pod-

mínkách.

 Udělejte si projektový 

slovník.

 Verzujte specifikaci 

požadavků.

 Analyzujte a popište rizika 

spojená s jednotlivými 

požadavky.

 Veďte si historii změn.  Sledujte úsilí věnované 

řízení požadavků.

 Veďte si poznámky o stavu 

jednotlivých poža davků.

 Poučte se ze starších 

projektů.

 Sledujte stabilitu požadavků.

 Používejte nějaký nástroj pro 

správu požadavků.

 Vytvořte si spojovací matici.

 

Vývoj požadavků

Sbírání Analýza Specifikace Kontrola

 Stanovte si pro-

ces pro vývoj 

požadavků.

 Nakreslete si kon-

textový diagram.

 Pište specifikaci 

podle šablony.

 Proveďte revizi 

požadavkové doku-

mentace.

 Popište vizi a 

rozsah projektu.

 Prototypujte.  Najděte zdroje jed-

notlivých požadavků.

 Testujte požadavky.

 Najděte třídy 

uživatelů.

 Analyzujte 

proveditelnost 

požadavků.

 Každý požadavek 

označte jedinečným 

identifikátorem.

 Definujte kritéria 

pro přijetí systému 

uživateli.

 Vyberte produk-

tové šampióny.

 Rozdělte požadavky 

podle priority.

 Zapište si podnikatel-

ská pravidla.

 Vyberte sku-

pinu typických 

uživatelů.

 Udělejte si model 

požadavků.

 Zapište si kvalitativní 

parametry.

 Najděte případy 

užití.

 Udělejte si datový 

slovník.

 Najděte systé-

mové události a 

odpovědi na ně.

 Rozdělte požadavky 

mezi podsystémy.

Kapitola 3 – Dobré zvyky pro řízení požadavků
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Vývoj požadavků

Sbírání Analýza Specifikace Kontrola

 Uspořádejte 

požadavkový 

work shop.

 Použijte QFD.

 Sledujte uživatele 

při práci.

 Projděte si 

požadavky 

na zlepšení 

stávajícího sys-

tému.

 Recyklujte 

požadavky ze 

starších projektů.

Znalosti
Formální školení ohledně řízení požadavků dostane jen málokterý softwarový vývojář. Hodně 
vývojářů se ale během své kariéry dostane do role analytika a musí se zákazníkem pracovat 
na sbírání, analýze a dokumentaci požadavků. Nedá se čekat, že by pro komunikačně náročný 
úkol práce s požadavky měli vlohy všichni vývojáři. Školení může odbornost a jistotu vývojá-
ře-analytika zvýšit, ale chybějící sociální dovednosti nebo nedo statek zájmu nenahradí.

Jelikož je analýza požadavků tak důležitá, jejím principů a postupům musí rozumět všichni 
účastníci projektu. Svolání všech účastníků na jednodenní workshop softwarových požadav-
ků je kromě jiného docela efektivní způsob, jak posílit týmového ducha. Všichni zúčastnění 
pak lépe ocení překážky, se kterými se musí vypořádat ostatní, a lépe pochopí, co jeden od 
druhého pro úspěch celého týmu potřebuje. Analogické pravidlo platí i pro vývojáře, kteří by 
měli získat základní průpravu v principech a názvosloví aplikační domény. Další podrobnosti 
o těchto tématech najdete v následujících kapitolách:

Kapitola 4: informace o školení analytika požadavků.
Kapitola 10: informace o projektovém slovníčku.

Poskytněte analytikovi požadavků dostatečné školení. Všichni členové týmu, kteří budou 
pracovat jako analytici, by měli dostat základní školení v řízení požadavků. Specialista na 
analýzu požadavků potřebuje školení několikadenní. Schopný analytik požadavků je trpělivý 
a pořádný, má dobré mezilidské a komunikační schopnosti, rozumí aplikační doméně a ovlá-
dá hodně technik pro práci s poža davky.

Vysvětlete zástupcům uživatelů i jejich vedení práci s požadavky. Uživatelé, kteří se 
budou účastnit vývoje softwaru, by měli dostat jednodenní nebo dvoudenní školení o práci 
s požadavky. Tytéž informace se budou hodit i vedení vývojářů a zákazníků. Školení jim 
pomůže pochopit důležitost požadavků, pomůže jim pochopit všechny příslušné práce 
a jejich výstupy, a upozorní je na rizika, která plynou ze zanedbávání požadavků. Někteří 

Znalosti
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z uživatelů, kteří se zúčastnili mých seminářů, podle svých slov odcházeli s většími sympati-
emi pro vývojáře.

Poskytněte vývojářům školení v aplikační doméně. Aby vývojáři získali základní orientaci 
v aplikační doméně, uspořádejte pro ně seminář o podnikatelských aktivitách zákazníka, 
související terminologii a cílech navrhovaného systému. Snížíte tím pozdější počet zmatků, 
nedorozumění a objem předělávané práce. Také byste mohli ke každému vývojáři po celé 
trvání projektu přidělit jednoho „uživatele-kamaráda“, který by mu pomohl s překladem 
žargonu a vysvětlováním podnikatelských principů. Pro tuto roli se dobře hodí produktový 
šampión (product champion, viz kapitola 6).

Udělejte si projektový slovník. Nedorozumění se dají omezit pomocí slovníku zvláštních 
výrazů z aplikační domény. Nezapomeňte uvést všechna synonyma, výrazy s větším počtem 
významů a běžné výrazy, které mají v dané doméně zvláštní význam.

Sbírání požadavků
V první kapitole se mluvilo o třech typech požadavků – podnikatelských, uživatelských 
a funkčních. Každý z těchto typů pochází z jiných zdrojů, jiných fází projektu, má jiné publi-
kum, jiné účely a musí se dokumentovat jiným způsobem. Podnikatelské požadavky například 
nesmí zapomínat na žádné z důležitých uživatelských požadavků, a všechny funkční požadav-
ky byste měli být schopni vysledovat až k původnímu uživatelskému požadavku. Z vhodných 
zdrojů musíte získat i další typy požadavků, například očekávanou kvalitu a výkon systému. 
Další informace o těchto tématech najdete v následujících kapitolách:

Kapitola 3: definice procesu pro práci s požadavky.
Kapitola 5: popis vize a rozsahu projektu.
Kapitola 6: hledání uživatelských tříd a jejich vlastností, výběr produktového šampió-
na, pozorování uživatelů při práci.
Kapitola 7: požadavkové workshopy.
Kapitola 8: hledání případů užití společně s uživateli, hledání systémových událostí 
a jejich zpracování.
Kapitola 22: definice procesu pro vývoj požadavků.

Stanovte si proces pro vývoj požadavků. Popište postup, podle kterého vaše organizace sbírá, 
analyzuje, dokumentuje a kontroluje požadavky. Když ke každému z klíčových kroků přidáte 
několik dobrých rad, pomůžete analytikovi odvádět stabilně dobrou práci. Jasná definice pro-
cesu vám usnadní také plánování jednotlivých úkolů, termínů a potřebných zdrojů.

Popište rozsah projektu a jeho vizi. Dokument popisující rozsah projektu a jeho vizi obsahu-
je všechny podnikatelské požadavky. Vize projektu by měla všem účastníkům zprostředkovat 
společnou představu o cílech projektu. Rozsah říká, které požadavky se do dané verze vejdou, 
a jaké nikoliv. Společně pak vize a rozsah projektu udávají měřítko, podle kterého se dají 
hodnotit na vrhované požadavky. Vize projektu by se měla mezi jednotlivými verzemi měnit 
jen minimálně, definici rozsahu musí mít každá verze svou vlastní.

Najděte třídy uživatelů a jejich vlastnosti. Najděte všechny skupiny uživatelů, jež budou 
systém používat, abyste potřeby některé z nich nepřehlédli. Skupiny se mohou navzájem lišit 

Kapitola 3 – Dobré zvyky pro řízení požadavků
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frekvencí používání systému, používanými funkcemi, oprávněními nebo třeba schopnostmi. 
Popište jejich pracovní úkoly, přístup, umístění a nebo osobní vlastnosti, které by mohly mít 
vliv na návrh systému.

Vyberte z každé třídy produktového šampióna. Z každé uživatelské třídy si vyberte alespoň 
jednu osobu, která bude za svou třídu věrně reprezentovat zákazníkův hlas. Tato osoba (tak-
zvaný produktový šampión) zastupuje po třeby své třídy a rozhoduje se za ni. Nejjednodušší 
to je u interních informačních systémů, kde jsou uživatelé vaši kolegové. U komerčního soft-
waru můžete při hledání vhodných zástupců využít své aktuální vztahy s většími zákazníky 
nebo beta-testery. Produktoví šampióni se projektu musí průběžně věnovat a musí mít právo 
rozhodovat o uživatelských požadavcích.

Vyberte skupinu typických uživatelů. Vyberte skupinu reprezentativních uživatelů předcho-
zí verze vašeho systému nebo nějakého podobného výrobku. Vyžádejte si jejich názory na 
funkce a kvalitu vyvíjeného systému. Tyto skupiny (takzvané focus groups) mají zvlášť vyso-
kou cenu pro vývoj komerčního softwaru, který mívá velkou a členitou uživatelskou základ-
nu. Skupina většinou nemívá rozhodovací právo (na rozdíl od produktového šampióna).

Společně s uživateli najděte všechny případy užití. Se svými zástupci uživatelů pro-
jděte všechny případy užití, neboli úkoly, se kterými má software uživatelům pomáhat. 
Prodiskutujte všechny možné interakce mezi uživatelem a systémem, které bude uživatel 
k dokončení úkolu potřebovat. Získané případy užití popisujte podle nějaké standardní 
šablony a odvoďte z nich všechny potřebné funkční požadavky. Zvlášť u vládních projektů se 
často používá podobný systém: na základě rozhovorů s uživateli vznikne dokument jménem 
Concept of Operations, který popisujte vlastnosti nového systému z pohledu jeho budoucích 
uživatelů (viz IEEE 1998a).

Najděte systémové události a odpovědi na ně. Vytvořte seznam vnějších událostí, na které 
systém musí reagovat, a očekávaných odpovědí na ně. Mezi události patří například doručení 
signálu nebo dat z vnějšího hardwarového zařízení nebo událost časovače (například expor-
tování dat každou noc).

Uspořádejte požadavkový workshop. Mocným nástrojem pro analýzu uživatelských potřeb 
a návrh požadavkové dokumentace jsou workshopy, kterých se společně účastní zákazníci 
s analytiky (Gottesdienerová 2002). Mezi konkrétní příklady takových workshopů patří 
například Společné plánování požadavků, neboli Joint Requirements Planning (JRP, Martin 
1991), a Společný vývoj aplikací, neboli Joint Application Development (JAD, Wood a Silver 
1995).

Sledujte uživatele při práci. Sledováním uživatelů při práci vytvoříte kontext pro jejich 
potenciální využití nové aplikace (Beyer and Holtzblatt 1998). Kdy má uživatel data a co 
s nimi dělá můžete zachytit pomocí jednoduchého diagramu, dobře fungují například diagra-
my datových toků. Dokumentací podnikatelských procesů si usnadníte hledání požadavků na 
systém, který má tyto podnikatelské procesy podporovat. Někdy přijdete i na to, že se zákaz-
níkovy podnikatelské cíle dají splnit i bez nového softwaru (McGraw a Harbison 1997).

Hledejte nápady v požadavcích na zlepšení starého systému. Chybová hlášení a žádosti 
o zlepšení, které zákazníci vyplnili ohledně stávajícího systému, jsou bohatým zdrojem 
nápadů na funkce nové verze nebo nového výrobku. Užitečné informace o požadavcích na 
budoucí systém získáte také od technické podpory.

Sbírání požadavků
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Recyklujte požadavky z předchozích projektů. Někdy si zákazník vyžádá funkcionalitu 
podobnou té, která už existuje v nějakém hotovém systému. V takovém případě se podívejte, 
jestli nejsou požadavky (a zákazníci!) do statečně přizpůsobiví na to, abyste mohli použít nebo 
přizpůsobit hotovou komponentu. Dobrým kandidátem na recyklaci jsou například požadav-
ky, které plynou z podnikatelských pravidel. Do této kategorie patří například bezpečnostní 
požadavky na omezení přístupu k aplikaci nebo požadavky dané vládními nařízeními, napří-
klad Zákonem o informačních systémech veřejné správy1.

Analýza požadavků
Analýza požadavků je upřesňování požadavků, aby jim všichni účastníci projektu rozuměli, 
a hledání chyb, mezer nebo dalších nedostatků. Součástí analýzy je rozpracování obecných 
požadavků do jednotlivých podrobností, prototypování, analýza proveditelnosti a jednání 
o prioritách. Cílem je vyvinout dostatečně kvalitní a podrobné požadavky, podle kterých 
mohou manažeři realisticky odhadovat vývoj projektu, a podle nichž se technický personál 
může pustit do návrhu, implementace a testování systému.

Některé požadavky se hodí vyjádřit hned v několika podobách, například textové a grafické. 
Různé pohledy odhalí postřehy a problémy, které byste z jednoho pohledu nikdy nedostali 
(Davis 1995). Větší výběr pohledů navíc účastníkům projektu pomáhá dospět ke společné 
představě – společné vizi toho, co vlastně nakonec dostanou. Podrobnější diskusi analýzy 
požadavků najdete v následujících kapitolách:

Kapitola 5: kreslení kontextových diagramů.
Kapitola 10: vytvoření datového slovníku.
Kapitola 11: modelování požadavků.
Kapitola 13: návrh technických prototypů a prototypů uživatelského rozhraní.
Kapitola 14: rozdělení požadavků podle priority.
Kapitola 17: rozdělení požadavků mezi podsystémy.

Nakreslete si kontextový diagram. Kontextový diagram je jednoduchý analytický model, 
na kterém je vidět, jak systém zapadá do svého prostředí. Vymezuje hranice a rozhraní mezi 
vyvíjeným systémem a vnějšími entitami, například uživateli, hardwarovými zařízeními 
a jinými informačními systémy.

Udělejte si technický prototyp a prototyp uživatelského rozhraní. Když si vývojáři nebo 
uživatelé nejsou jistí přesnou podobou požadavků, udělejte prototyp – částečnou, zku-
šební nebo předběžnou implementaci, na které budou myšlenky a možnosti vidět lépe. 
Vyzkoušením prototypu uživatelé ostatním účastníkům pomáhají vytvořit lepší společnou 
představu o řešeném problému.

1 Poznámka českého vydavatele: American with Disabilities Act je nahrazen Zákonem o infor-
mačních systémech veřejné správy. Není to po všech stránkách ekvivalentní volba, ale jako 
příklad zákona s dopadem na informační systém poslouží dobře.

Kapitola 3 – Dobré zvyky pro řízení požadavků
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Analyzujte proveditelnost požadavků. Rozmyslete si, jestli se každý z navrhovaných 
požadavků dá za přijatelnou cenu implementovat, a jestli v plánovaném operačním prostředí 
dosáhne přijatelného výkonu. Uvědomte si rizika spojená s implementací všech požadavků 
– včetně konfliktů s jinými požadavky, závislostí na vnějších okolnostech a technických pře-
kážek.

Rozdělte požadavky podle priority. Zjistěte poměrnou prioritu implementace všech funkcí, 
případů užití i jednotlivých požadavků. Podle priority určete, ve které verzi se jednotlivé 
skupiny funkcí nebo požadavků objeví. Při změnách požadavků naplánujte každou změnu na 
některou z budoucích verzí a nezapomeňte do plánu příslušné verze zapracovat úsilí, které si 
implementace této změny vyžádá. Rozdělení priorit v průběhu projektu opravujte podle toho, 
jak se budou měnit zákazníkovy potřeby, podmínky na trhu a podnikatelské cíle.

Udělejte si model požadavků. Grafický analytický model popisuje požadavky na vysoké 
úrovni abstrakce, čímž se liší od prototypů uživatelských rozhraní nebo podrobné psané 
specifikace. Model může odhalit chybné, nejednotné, chybějící nebo nadbytečné požadavky. 
Mezi modelovací nástroje patří například diagramy datových toků, ER diagramy, stavové 
diagramy, mapy dialogů, diagramy tříd, sekvenční diagramy, diagramy interakcí, rozhodovací 
tabulky a rozhodovací stromy.

Udělejte si datový slovník. Datový slovník je seznam definic všech datových položek a struk-
tur, které se v systému používají. Umožňuje všem lidem, kteří na projektu pracují, používat 
jednotné definice dat. Ve fázi analýzy požadavků by měl datový slovník obsahovat i defi-
nice dat z aplikační domény, aby se usnadnila komunikace mezi zákazníky a vývojářským 
týmem.

Rozdělte požadavky mezi podsystémy. Požadavky na složitý výrobek, který se skládá z něko-
lika menších částí, se musí správně rozdělit mezi jednotlivé softwarové, hardwarové a lidské 
podsystémy (Nelsen 1990). Toto rozdělení obvykle provádí designér systému nebo architekt.

Použijte QFD. Quality Function Deployment, neboli QFD, je precizní technika pro analýzu 
vztahu mezi funkcemi nebo vlastnostmi systému a jeho hodnotou pro zákazníky (Zultner 
1993; Pardee 1996). QFD nabízí analytický přístup k hledání funkcí, které povedou k nej-
většímu uspokojení zákazníka. Týká se tří typů požadavků: očekávaných požadavků, které 
zákazník třeba ani nezmíní, ale jež by mu zle chyběly; běžných požadavků; a bonusových 
požadavků, jejichž implementace by zákazníkovi přinesla výhody, ale chybět mu nebude.

Specifikace požadavků
Požadavky ze všech zdrojů byste měli dokumentovat tak, aby byly jednotně popsané, pří-
stupné a daly se snadno měnit. Podnikatelské požadavky můžete zanést do popisu vize 
a rozsahu projektu. Uživatelské požadavky se obvykle zapisují ve formě případů užití nebo 
tabulek událostí a odpovědí. Výsledná specifikace obsahuje podrobný popis všech funkčních 
i ostatních požadavků na software. Postupy pro specifikaci požadavků se podrobněji probírají 
v následujících kapitolách:

Kapitola 9: zápis podnikatelských pravidel.
Kapitola 10: výběr šablony pro budoucí specifikaci; jedinečné označení požadavků.
Kapitola 12: popis kvalitativních parametrů.

Specifikace požadavků
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Pište specifikaci podle šablony. Vyberte si v organizaci šablonu, podle které se softwarové 
požadavky budou dokumentovat. Šablona vám poskytne jednotnou kostru pro popis funkcí 
a dalších informací, které se požadavků týkají. Šablonu se nesnažte vymýšlet, raději si pro 
potřeby svého projektu upravte některou z hotových. Hodně organizací vychází ze šablony 
popsané ve standardu IEEE 830–1998 (IEEE 1998b), variantu této šablony najdete v desáté 
kapitole. Pokud vaše organizace pracuje na více projektech různých typů nebo velikostí, 
například na novém velkém projektu, a zároveň na malém vylepšení nějakého existujícího 
systému, vyberte si pro každý projekt co nejvhodnější šablonu. Šablony i procesy by měly 
počítat s budoucím růstem.

Najděte zdroje jednotlivých požadavků. Abyste si usnadnili budoucí upřesňování specifika-
ce a měli jistotu, že všichni účastníci znají důvody pro zahrnutí toho kterého požadavku do 
specifikace, musíte každý požadavek vysledovat až k jeho zdroji. Zdrojem může být případ 
užití nebo nějaký jiný zákazníkův podnět, obecný systémový požadavek, podnikatelské pravi-
dlo nebo jiný vnější zdroj. Když si poznačíte jméno účastníka, který je s daným požadavkem 
spojený, budete vědět, za kým v případě změny požadavku jít. Zdroje požadavků můžete 
najít pomocí odkazů, a nebo si na ně můžete vyhradit samostatný atribut. Více informací 
o požadavkových atributech najdete v osmnácté kapitole.

Každý požadavek označte jedinečným identifikátorem. Zaveďte praxi označování všech 
požadavků ve specifikaci jedinečným identifikátorem. Systém označení musí být dostatečně 
robustní na to, aby vydržel přidávání nových požadavků, mazání a změny. Označení požadav-
ků pomáhá s jejich identifikací a sledováním změn.

Zapište si podnikatelská pravidla. Mezi podnikatelská pravidla patří například firemní před-
pisy, vládní nařízení a výpočetní algoritmy. Podnikatelská pravidla dokumentujte nezávisle na 
specifikaci požadavků, protože jejich životnost většinou překračuje životnost jednoho pro-
jektu. Některá podnikatelská pravidla povedou ke vzniku funkčních požadavků, jež se budou 
starat o jejich dodržování – v takovém případě mezi požadavky a odpovídajícími pravidly 
vytvořte odkazy, abyste podle jednoho snadno našli druhé.

Popište kvalitativní parametry. Nezůstávejte u diskuse nad funkcemi – zamyslete se i nad 
kvalitativními měřítky, které vašemu systému pomohou uspokojit zákazníkova očekávání. 
Mezi kvalitativní parametry patří například výkon, efektivita, spolehlivost, použitelnost 
a mnoho dalších. Zvolené kvalitativní parametry popište ve specifikaci. Zákazníkovy názory 
na důležitost jednotlivých kvalitativních parametrů mohou vývojářům usnadnit rozhodování 
o návrhu.

Kontrola požadavků
Kontrola se stará o to, aby byly požadavky správně napsané a splňovaly požadované kva-
litativní parametry i nároky zákazníků. Některé požadavky vypadají při čtení specifikace 
dobře, ale jakmile se vývojáři pustí do jejich implementace, začnou se v nich objevovat chyby. 
Nejednoznačnost a neurčitost požadavků se často odhalí při psaní testovacích scénářů. Pokud 
má požadavková dokumentace fungovat jako spolehlivý základ pro návrh systému a jeho poz-
dější testování (ať už testery, nebo uživateli), musíte všechny problémy v požadavcích opravit. 
Podrobnější diskusi o kontrole požadavků najdete v patnácté kapitole.

Kapitola 3 – Dobré zvyky pro řízení požadavků
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Proveďte revizi požadavkové dokumentace. Formální revize dokumentovaných požadav-
ků je jeden z vůbec nejcennějších zvyků pro řízení kvality softwaru. Sestavte malý tým lidí 
s různými pohledy (například analytik, zákazník, vývojář a tester) a pečlivě hledejte chyby ve 
specifikaci, analytických modelech a všech souvisejících informacích. Pomáhají i neformální 
předběžné revize během vývoje požadavků. Revize požadavkové dokumentace nepatří mezi 
postupy, které by se snadno implementovaly. Má ale velkou hodnotu, takže ji do své firemní 
kultury začněte zavádět hned teď.

Testujte požadavky. Testovací scénáře pro funkce systému můžete napsat podle uživatelských 
požadavků; měly by popisovat očekávané chování systému za daných podmínek. Hotové 
scénáře si projděte se zákazníkem, abyste měli jistotu, že doopravdy popisují požadované 
chování systému. Jednotlivé scénáře vysledujte zpět až k funkčním požadavkům, abyste na 
žádný požadavek nezapomněli, a aby měl každý požadavek nějaký testovací scénář. Pomocí 
testovacích scénářů ověřte správnost analytických modelů a prototypů.

Definujte kritéria pro přijetí systému uživateli. Zeptejte se uživatelů, podle čeho se budou 
rozhodovat, jestli systém splnil jejich potřeby a může se začít používat. Při psaní testů přijetí 
vyjděte ze scénářů použití (Hsia, Kung a Sell 1997).

Správa požadavků
Jakmile jednou máte úvodní verzi požadavků v rukou, musíte se vypořádat s nevyhnutelnými 
změnami, které si zákazníci, manažeři, marketing a vývojářský tým v průběhu vývoje vyžáda-
jí. Pro efektivní řízení změn je potřeba jasně určený proces navrhování změn a vyhodnocová-
ní jejich ceny a potenciálních důsledků. Schvalování změn je v kompetenci takzvané komise 
pro řízení změn, neboli change control board (CCB), která se skládá z klíčových účastníků. 
Dobrým zvykem je také sledování každého požadavku na jeho cestě skrz vývoj a testování, 
které vám poskytne lepší přehled o celkovém stavu projektu.

Předpokladem pro efektivní správu požadavků jsou dobře zavedené postupy pro správu 
změn. Tytéž verzovací nástroje, které používáte pro správu svého kódu, se dají použít i pro 
správu dokumentů. Techniky pro správu požadavků jsou podrobněji popsány v následujících 
kapitolách:

Kapitola 18: verzování požadavků a sledování jejich stavu.
Kapitola 19: definice procesu pro řízení změn; založení komise pro řízení změn; měře-
ní stability požadavků; analýza důsledků změn.
Kapitola 20: spojovací matice.
Kapitola 21: nástroje pro správu požadavků.

Stanovte si proces pro řízení změn. Vytvořte proces, kterým se bude řídit navrhování, ana-
lýza a řešení změn, a všechny navrhované změny zpracovávejte výhradně podle něj. V řízení 
změn vám mohou pomoci komerční nástroje pro správu chyb.

Založte komisi pro řízení změn. Dejte dohromady malou skupinu účastníků, která bude 
přijímat návrhy na změny, bude je vyhodnocovat, rozhodovat o jejich přijetí a určovat jejich 
prioritu a verzi, ve které budou implementovány.

Správa požadavků
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Pro každou změnu proveďte analýzu důsledků. Analýza důsledků pomáhá komisi pro řízení 
změn s informovaným rozhodováním. Každou navrhovanou změnu vyhodnoťte a zjistěte, 
které další požadavky, části návrhu, zdrojové kódy a testovací scénáře by se kvůli ní musely 
změnit. Zjistěte, co všechno je pro implementaci změny potřeba udělat, a odhadněte objem 
práce spojený s touto prací.

Verzujte požadavkovou dokumentaci. Takzvaná směrná verze požadavkové dokumentace 
je verze, kterou jste se zavázali implementovat v nějaké konkrétní verzi systému. Jakmile 
je směrná verze dokumentace podepsána, každá její změna už musí projít předepsaným 
procesem řízení změn. Každou verzi požadavkové dokumentace označte jedinečným iden-
tifikátorem, abyste se vyhnuli zmatkům mezi pracovní a směrnou verzí nebo mezi aktuální 
a předchozí verzí. O něco jistější řešení je použít nějaký běžný verzovací software.

Veďte si historii změn. Zapisujte si data, kdy došlo ke změnám specifikace požadavků, 
provedené změny, autora i důvod změn. S automatizací těchto úkolů vám pomůže verzovací 
software nebo komerční nástroj pro správu požadavků.

Sledujte stav každého požadavku. Udělejte si databázi, ve které bude mít každý samostatný 
funkční požadavek svůj záznam. U každého požadavku ukládejte všechny klíčové atributy 
– například jeho stav (navržený, schválený, implementovaný, otestovaný a podobně), abyste 
měli v každém okamžiku přehled o počtu požadavků daného stavu.

Sledujte stabilitu požadavků. Zapisujte si počet směrných dokumentů a počet schválených 
změn (tedy nových, upravených nebo smazaných požadavků), které se každý týden odehrály. 
Příliš časté změny mohou poukazovat na nedostatečné pochopení problému, špatně defino-
vaný rozsah projektu, příliš rychlé změny podnikatelských požadavků, příliš mnoho požadav-
ků přehlédnutých při úvodní analýze nebo příliš zběsilé řádění politiků.

Používejte nějaký nástroj pro správu požadavků. Komerční nástroje pro správu požadavků 
umí vytvořit databázi s mnoha různými typy požadavků. U každého požadavku si můžete 
nadefinovat atributy, sledovat jeho stav a uložit odkazy na jiné požadavky nebo softwarové 
výstupy. Tyto nástroje vám pomohou automatizovat všechny úkoly, o kterých se v této části 
kapitoly mluví.

Vytvořte si spojovací matici. Udělejte si tabulku, ve které bude u každého funkčního 
požadavku odkaz na kód, jenž ho implementuje, a testy, které ověřují správnost této imple-
mentace. Tabulka může funkční požadavky propojit i s obecnými požadavky, ze kterých 
původně vzešly, a dalšími souvisejícími požadavky. Tuto matici dělejte už během vývoje, ne 
až na konci projektu.

Řízení projektu
Řízení softwarového projektu úzce souvisí se správou jeho požadavků. Zdroje projektu, jeho 
termíny i jeho závazky plánujte podle toho, jaké požadavky máte implementovat. Změny 
požadavků tyto plány ovlivní, takže musíte už předem počítat se změnami požadavků a roz-
šiřováním rozsahu projektu (Wiegers 2002d). Více informací o řízení projektů a požadavků 
najdete v následujících kapitolách:

Kapitola 17: plánování projektu na základě jeho požadavků.

Kapitola 3 – Dobré zvyky pro řízení požadavků
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Kapitola 18: sledování úsilí spojeného s řízením požadavků.
Kapitola 23: dokumentace a správa rizik, která jsou s požadavky spojená.

Zvolte si vhodný životní cyklus projektu. Vaše organizace by měla mít popsáno několik 
životních cyklů vhodných pro různé typy projektů a různé úrovně neurčitosti požadavků 
(McConnell 1996). Každý projektový manažer by si měl vybrat a přizpůsobit životní cyklus, 
který jeho projektu sedí nejlépe. Součástí popisu životního cyklu projektu by mělo být i řízení 
požadavků. Pokud se rozsah projektu nebo jeho požadavky v úvodních fázích špatně definují, 
naplánujte vývoj systému po malých krocích a začněte s těmi nejlépe pochopenými požadav-
ky a robustní architekturou, která se snadno upravuje. Pokud je to možné, implementujte 
funkce po skupinách tak, abyste mohli nové verze vydávat průběžně a přinést zákazníkovi 
nějaký užitek co nejdříve (Gilb 1988, Cockburn 2002).

Plánujte podle požadavků. Upřesňujte plány a termíny svého projektu postupně podle toho, 
jak se budou vyjasňovat podrobné požadavky. Začněte odhadem úsilí, které bude potřeba na 
definici funkčních požadavků podle produktové vize a rozsahu projektu. První odhady nákla-
dů a termínů založené na nepřesných požadavcích budou hodně nejisté, ale s upřesňováním 
vaší představy o požadavcích se budou vylepšovat i tyto odhady.

Po změnách požadavků se dohodněte na nových podmínkách. Kdykoliv do projektu zapra-
cujete nové požadavky, podívejte se, jestli při aktuálním rozpočtu ještě můžete dodržet slíbené 
termíny a nesnížit přitom kvalitativní parametry. Pokud ne, upozorněte na to vedení a vyjed-
nejte nové, realističtější podmínky (Humphrey 1997; Fisher, Ury a Patton 1991; Wiegers 
2002b). Kdyby vaše jednání neuspěla, upozorněte na potenciální důsledky, aby manažeři 
a zákazníci nebyli z nečekaného vývoje projektu překvapení.

Analyzujte a popište rizika spojená s jednotlivými požadavky. V rámci řízení projektových 
rizik byste měli najít a popsat rizika spojená s jednotlivými požadavky. Brainstormingem se 
pokuste najít způsob, jak tato rizika snížit nebo se jim vyhnout; nalezená opatření nasaďte do 
praxe a sledujte jejich úspěšnost.

Sledujte úsilí věnované řízení požadavků. Sledujte úsilí, které váš tým věnuje vývoji a správě 
požadavků. Podle těchto dat můžete odhadnout, jestli práce na požadavcích probíhají podle 
plánu, a zlepšit rozdělení zdrojů na budoucích projektech. Sledujte také efekt, který má řízení 
požadavků na projekt. Lépe pak posoudíte návratnost investic do řízení požadavků.

Poučte se ze starších projektů. Chytré organizace dělají takzvané projektové retrospektivy, 
neboli posmrtné analýzy projektu, aby se poučily ze zkušeností, které na projektu získaly 
(Robertsonová a Robertson 1999; Kerth 2001; Wiegers a Rothman 2001). Díky studiu pro-
blémů a postupů, které byly v souvislosti s požadavky na starších projektech použity, mohou 
analytik a projektový manažer v budoucnosti zvolit o něco jistější kurs.

Zavádění nových zvyků do praxe
Tabulka 3.2 rozděluje jednotlivé zvyky popsané v této kapitole podle jejich poměrné 
důležitosti a obvyklé náročnosti. Všechny tyto zvyky se vám vyplatí, ale začít byste mohli 
s těmi nejpřístupnějšími – těmi, které mají podstatný vliv na úspěch projektu a zároveň se 
snadno implementují.

Zavádění nových zvyků do praxe
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Tabulka 3.2 Zavádění dobrých zvyků do praxe.

Vliv na 
projekt

Obtížnost

Malá Střední Velká
Velký  Poskytněte vývojářům 

školení v aplikační 

doméně.

 Najděte případy užití.  Stanovte si proces pro 

vývoj požadavků.

 Definujte vizi a rozsah 

projektu.

 Zapište si kvalitativní 

parametry.

 Plánujte podle 

požadavků.

 Najděte třídy uživatelů.  Rozdělte požadavky 

podle priority.

 Po změnách požadavků 

se dohodněte na 

nových podmínkách.

 Nakreslete si kontextový 

diagram.

 Pište specifikaci podle 

nějaké šablony.

 Najděte zdroje jednot-

livých požadavků.

 Stanovte si proces pro 

řízení změn.

 Verzujte specifikaci 

požadavků.

 Založte komisi pro řízení 

změn.

 Proveďte revizi 

požadavkové dokumen-

tace.

 Rozdělte požadavky 

mezi podsystémy.

 Zapište si podnikatelská 

pravidla.

Střední  Analyzujte proveditel-

nost požadavků.

 Poskytněte analytikovi 

požadavků dostatečné 

školení.

 Vysvětlete 

zástupcům uživatelů 

i jejich vedení práci 

s požadavky.

 Udělejte si projektový 

slovník.

 Vyberte si produktové 

šampi óny.

 Vytvořte si model 

požadavků.

 Udělejte si datový 

slovník.

 Vyberte skupinu typic-

kých uživatelů.

 Analyzujte a popište 

rizika spojená s jednot-

livými požadavky.

 Sledujte uživatele při 

práci.

 Prototypujte.  Používejte nějaký 

nástroj pro správu 

požadavků.

 Najděte systémové 

události a odpovědi na 

ně.

 Definujte kritéria pro 

přijetí systému uživateli.

 Vytvořte si spojovací 

matici.

 Každý požadavek 

označte jedinečným 

identifikátorem.

 Pro každou změnu 

proveďte analýzu 

důsledků.

 Uspořádejte 

požadavkový workshop.

 Požadavky testujte.  Zvolte si vhodný životní 

cyklus projektu.

Kapitola 3 – Dobré zvyky pro řízení požadavků
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Vliv na 
projekt

Obtížnost

Malá Střední Velká
 Sledujte stav každého 

požadavku.

 Poučte se ze starších 

projektů.

Malý  Hledejte nápady 

v požadavcích na 

zlepšení starého sys-

tému.

 Sledujte stabilitu 

požadavků.

 Recyklujte požadavky 

z předchozích projektů.

 Sledujte úsilí věnované 

řízení požadavků.

 Použijte QFD.

 Veďte si historii změn.

Nesnažte se na svém příštím projektu použít všechny tyto zvyky, berte je spíše jako přírůst-
ky do svého arzenálu. Některé postupy – například ty, které se týkají řízení změn – můžete 
začít používat v libovolné fázi projektu. Zvyky týkající se získávání informací se vám budou 
víc hodit až u dalšího nového projektu nebo iterace. Některé zvyky se do vašeho projektu, 
firemní kultury nebo rozpočtu nemusí hodit vůbec. Posuzování vašeho aktuálního stylu práce 
s požadavky se věnuje kapitola 22, která vám kromě toho pomůže se zaváděním vybraných 
zvyků z této kapitoly do vašich procesů.

Vývoj požadavků jako proces
Nečekejte, že bude celý proces sbírání, analýzy, specifikace a kontroly požadavků probíhat 
lineárně. V praxi se jednotlivé části různě prokládají a postupně upřesňují, viz obrázek 3.1. 
Jako analytici budete pracovat se zákazníky, budete se jich ptát, poslouchat jejich odpovědi 
a pozorovat je při práci (získávání požadavků). Nasbírané informace zpracujete, abyste jim 
lépe rozuměli, rozdělíte je do různých kategorií, a podle zákazníkových potřeb napíšete 
funkční požadavky (analýza). Informace od zákazníka společně s odvozenými požadavky 
zachytíte do podoby různých dokumentů a diagramů (specifikace). Pak si od zákazníkova 
zástupce necháte potvrdit, že je požadavková dokumentace přesná a úplná, a opravíte případ-
né chyby (kontrola). Tento celý iterativní proces se během vývoje požadavků opakuje.

Obrázek 3.1. Vývoj požadavků je iterativní proces.

kontrolaspecifikaceanalýzasbírání

přehodnocení

opravy a zaplnění mezer

přepisovánívyjasnění

Vývoj požadavků jako proces
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Vzhledem k rozmanitosti softwarových projektů a firemních organizačních kultur neexistuje 
žádný univerzální přístup k vývoji požadavků. Obrázek 3.2 vám nabízí šablonu, která se dá po 
vhodných úpravách použít pro většinu projektů. Jednotlivé kroky by se měly provádět zhruba 
podle svých čísel, ale celý postup nemusí být lineární. Prvních sedm kroků se většinou pro-
vádí jen jednou na začátku projektu, jen priority je čas od času potřeba přehodnotit. Ostatní 
kroky se provádí u každé iterace nebo verze.

Obrázek 3.2. Navrhovaný proces pro vývoj požadavků. Ukazuje i zpětnou vazbu pro řízení 

kvality a také postupnou implementaci založenou na případech užití a jejich prioritách. 

Způsob sbírání požadavků (workshopy, průzkumy, rozhovory apod.) vyberte podle toho, 
jaký přístup máte k zástupcům uživatelů. Naplánujte si čas a zdroje, které sbírání požadavků 
hodláte věnovat (obrázek 3.2, krok 5). Hodně systémů se staví přírůstkově, v takových přípa-
dech si vývojářský tým musí případy užití a další uživatelské podklady rozdělit podle priority 
(krok 7). Po rozdělení případů užití podle priority se můžete rozhodnout, ve které verzi se 
ten který případ užití objeví, a můžete se ve správnou dobu podrobně věnovat těm správným 
problémům. U nových systémů nebo větších zásahů do stávajících systémů můžete navrh-
nout novou architekturu nebo vylepšit tu stávající (krok 14), a pak přichází na řadu rozdělení 
funkčních požadavků mezi jednotlivé podsystémy (krok 15). Kroky 12 a 17 se starají o řízení 
kvality a mohou vás vrátit na některé z předchozích polí, abyste opravili chyby, upřesnili ana-

1. Definujte vizi projektu a jeho 

rozsah.

2. Najděte třídy uživatelů.

3. Vyberte produktového šampióna 

každé třídy.

4. Najděte lidi, kteří budou rozho-

dovat o požadavcích.

5. Vyberte si postupy, které budete 

používat pro sbírání požadavků.

6. Najděte všechny případy užití.

7. Rozdělte případy užití podle 

priorit.

8. Případy užití podrobně rozpracujte.

9. Popište kvalitativní parametry.

10. Odvoďte ze získaných informací 

funkční požadavky a popište je.

11. Vytvořte model požadavků.

12. Udělejte revizi specifikace.

13. Udělejte prototypy.

14. Navrhněte vhodnou architekturu.

15. Rozdělte požadavky mezi podsystémy.

16. Napište testovací scénáře.

17. Zkontrolujte případy užití, funkční 

požadavky, analytické modely a pro-

totypy.

Opakujte pro každou další obrátku 

vývojového cyklu.

Kapitola 3 – Dobré zvyky pro řízení požadavků
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lytické modely nebo přidali dříve přehlédnuté požadavky. K upřesňování a úpravám požadav-
ků často vedou prototypy, viz krok 13. Jakmile jednou nějaká skupina požadavků dojde až ke 
kroku 17, můžete příslušnou část systému začít stavět. U zbývajících případů užití opakujte 
kroky 8–17, tyto případy užití se dostanou do některé z dalších verzí systému.

Další kroky
Vraťte se k problémům s požadavky, které jste dostali za úkol najít v první kapitole. 
Které dobré zvyky z předchozího textu by těmto problémům předešly? (Možná se 
vám bude hodit návod na řešení problémů z dodatku C.) Rozdělte si zvyky podle 
důležitosti, kterou by hrály ve vaší organizaci: na vysoce důležité, středně důležité 
a málo důležité. Najděte překážky, které brání přijetí každého zvyku ve vaší organizaci. 
Kdo vám s odstraněním těchto překážek může pomoci?
Jak byste odhadovali přínos zvyků, které považujete za nejcennější? Přišli byste v poz-
dějších fázích projektu na méně problémů s požadavky, snížili byste objem předěláva-
né práce, lépe byste se vešli do termínů, nějaké další výhody?
Udělejte si seznam všech dobrých zvyků, které jste našli v první odrážce. U každého 
zvyku si poznačte, jak moc ho váš tým v současnosti dodržuje: výborně, přiměřeně, je 
pro vás novinka, nedodržujete ho? Pokud nějaký zvyk nezvládáte alespoň přiměřeně, 
řekněte některému členovi týmu, aby si o něm nastudoval víc a pak se o informace 
po dělil se zbytkem.

Další kroky
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KAPITOLA 4 

Analytik požadavků

Analytika požadavků má – byť třeba pod jiným názvem – každý softwarový projekt. 
Firemní IT oddělení pro tuto funkci mívají specialisty, kterým říkají business analytici. 
Mezi další synonyma pro analytika požadavků patří systémový analytik nebo jednoduše 
analytik. V organizaci, která vyvíjí software pro někoho jiného, je úloha analytika vět-
šinou svěřena produktovému manažerovi nebo marketingovému oddělení. Analytik se 
stará o překlad pohledů různých lidí do specifikace a zprostředkovává informace mezi 
účastníky projektu. Pomáhá účastníkům najít rozdíl mezi tím, co říkají, a tím, co sku-
tečně chtějí. Vysvětluje, ptá se, naslouchá, organizuje a učí se. Je to tvrdá práce.

Tato kapitola se zabývá zásadními věcmi, které má analytik na starosti; dovednostmi 
a znalostmi, které potřebuje, a způsoby, jak takové lidi vychovat ve vaší vlastní organi-
zaci (Wiegers 2000). Ukázkový popis nároků na pozici analytika požadavků si můžete 
stáhnout na adrese www.processimpact.com/goodies.shtml.

Úloha analytika požadavků
Analytik požadavků je člověk, který má hlavní zodpovědnost za sbírání, analýzu, doku-
mentaci a kontrolu požadavků jednotlivých účastníků projektu. Analytik funguje jako 
hlavní styčný bod, přes který vývojářskému týmu chodí požadavky od zákazníků; viz 
obrázek 4.1. Existuje i hodně dalších komunikačních kanálů, takže analytik není jediný, 
kdo zodpovídá za výměnu informací. Analytik hraje stěžejní roli při získávání a šíření 
informací o výrobku samotném – komunikaci o projektu má na starosti projektový 
manažer.
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Obrázek 4.1. Analytik požadavků představuje komunikační most mezi zákazníkem 

a vývojářským týmem.

Analytik požadavků je role, kterou někdo hraje na daném projektu, nikoliv nutně přímo povo-
lání. Může ji vykonávat jeden nebo více lidí samostatně, a nebo může být přidělena členům 
týmu, například projektovému manažerovi, některému z oborových expertů, vývojáři nebo 
dokonce uživateli. Analytik musí mít – nezávisle na svých ostatních projektových odpověd-
nostech – dostatek schopností, znalostí a osobních kvalit, aby se své úlohy zdárně zhostil.

Upozornění

Nečekejte, že byste roli analytika mohli bez školení, vhodných materiálů a vedení 
přidělit kterémukoliv talentovanému vývojáři nebo zasvěcenému uživateli. Role 
analytika, vývojáře a uživatele vyžadují zcela jiné dovednosti, znalosti a charak-
terové vlastnosti.

Z praxe

Talentovaný analytik může znamenat rozdíl mezi úspěšným a kulhajícím projektem. 
Jeden z mých klientů přišel na to, že se mu specifikace požadavků napsané zkušeným 
analytikem čtou dvakrát rychleji než specifikace napsané nováčky, protože obsahují 
méně chyb. Široce rozšířený model Cocomo II, který slouží pro odhadování projektů, 
připisuje zkušenostem a schopnostem analytika požadavků velký vliv na náročnost 
a nákladnost projektu (Boehm a kolektiv 2000). Použitím vysoce zkušeného analytika 
můžete náročnost projektu ušetřit až o jednu třetinu. Ještě důležitější než analytikovy 
zkušenosti jsou jeho schopnosti – projekty s nejschopnějšími analytiky vyžadují ve 
srovnání s podobnými projekty a méně schopnými analytiky až o polovinu méně 
námahy.
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Analytikovy úkoly
Analytik je zprostředkovatel informací – most mezi nejasnými zákazníkovými požadavky 
a jasnou specifikací, podle které se bude řídit práce celého týmu. Nejprve musí pochopit 
cíle, kterých by uživatelé s novým systémem rádi dosáhli. Pak definuje funkční a kvalitativní 
požadavky, podle kterých mohou projektoví manažeři odhadovat, vývojáři navrhovat a stavět, 
a testeři zkoušet. Následující text popisuje některé úkoly, jež na nositele analytikova klobouku 
čekají.

Definice podnikatelských požadavků. Analytikova práce začíná tím, že hlavnímu inves-
torovi, produktovému manažerovi nebo marketingovému manažerovi pomáháte definovat 
podnikatelské požadavky na projekt. Asi vůbec první otázka zní, proč se vůbec do projektu 
pouštět. Podnikatelské požadavky by měly říkat, k čemu systém firmě bude, co přesně bude 
zač a co bude dělat. Můžete navrhnout šablonu pro vizi a rozsah projektu (viz pátou kapitolu) 
a pak s tím, kdo má vizi projektu, pracovat na jejím vyjádření.

Hledání účastníků a tříd uživatelů. Popis vize a rozsahu projektu vám pomůže určit jednot-
livé třídy uživatelů systému a další účastníky projektu. Pak z každé třídy uživatelů společně 
s investory vyberte vhodné zástupce, zapište si je a dohodněte se na jejich zodpovědnostech. 
Zástupcům uživatelů se do účasti na požadavcích nemusí chtít, dokud nebudou vědět, co 
přesně od nich očekáváte. Napište tedy, co byste od spolupracovníků z řad zákazníků chtěli 
vědět, a dohodněte si vhodnou úroveň spolupráce. Některé z věcí, které byste od zákazníků 
mohli chtít, uvádí kapitola 6.

Sbírání požadavků. Požadavky na softwarový projekt neleží jen tak na zemi a nečekají, až 
si je někdo s visačkou „analytik“ posbírá. Aktivní analytik pomáhá uživatelům formulovat, 
co přesně by pro splnění určených podnikatelských cílů potřebovali. Podrobnější informace 
najdete v kapitolách sedm a osm. Použít můžete například některé z následujících technik:

rozhovory,
workshopy,
analýzy dokumentů,
průzkumy,
sledování uživatelů při práci,
analýzy podnikatelských procesů,
analýzy úkolů a pracovních toků,
seznamy událostí,
analýzy konkurenčních výrobků,
reverse engineering stávajících systémů,
analýzy předchozího projektu.

Uživatelé přirozeně tíhnou k popisu funkčních požadavků, takže abyste od nich získali 
kvalitativní parametry, výkonnostní požadavky, podnikatelská pravidla nebo popis vnějších 
rozhraní a omezení, musíte rozhovor postrčit správným směrem. Nevěřte slepě uživatelským 
předpokladům, ale nesnažte se uživatelům vnucovat své vlastní názory. Některé uživatelské 
požadavky vypadají absurdně, ale když uživatel na jejich správnosti trvá, nemá smysl tlačit.

Úloha analytika požadavků
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Analýza požadavků. Snažte se najít odvozené požadavky, které ze zákazníkových požadav-
ků logicky vyplývají, a nevyslovené požadavky, jež zákazníci očekávají, aniž by o tom řekli. 
Hledejte nepřesné výrazy, které vedou k nejednoznačnosti specifikace. (Příklady najdete 
v desáté kapitole.) Poukazujte na požadavky, které si protiřečí, a nedostatečně popsané části. 
Funkční požadavky popisujte tak podrobně, aby podle nich mohli pracovat vývojáři. Úroveň 
podrobnosti není u každého projektu stejná – například webové stránky postupně vyvíjené 
malým a dobře sehraným týmem se obejdou i bez podrobnější specifikace, zatímco složitý 
embedded systém outsourcovaný zahraničnímu dodavateli jistě podrobnou a precizní speci-
fikaci potřebuje.

Psaní specifikace. Vývoj požadavků by měl směřovat ke společnému pochopení systému, 
který vyřeší zákazníkův problém. Analytikovým úkolem je napsat přehlednou specifikaci, 
která toto společné pochopení jasně vyjádří písemně. Pro případy užití i specifikaci samot-
nou se hodí použít šablonu – analytik tak bude mít neustále na očích, co všechno ještě musí 
probrat se zástupci uživatelů, a vývoj půjde rychleji kupředu. Psaním případů užití se zabývá 
kapitola osm, psaní funkčních požadavků zkoumá kapitola deset a kvalitativní parametry 
popisuje kapitola dvanáct.

Modelování požadavků. Analytik by měl odhadnout, které požadavky se hodí popsat jinak 
než textově. Mezi alternativy k textu patří různé typy grafických analytických modelů (kapi-
tola 11), tabulky, matematické rovnice, storyboardy a prototypy (kapitola 13). Analytický 
model popisuje informace na vyšší úrovni abstrakce než podrobný text. Abyste si usnadnili 
komunikaci a zvýšili přehlednost, kreslete modely podle zvyklostí nějakého standardního 
modelovacího jazyka.

Kontrola hlavních požadavků. Analytik musí zajistit, aby všechny požadavky splňovaly 
vlastnosti popisované v první kapitole. Kromě toho ručí za to, že systém postavený podle 
těchto požadavků skutečně splní potřeby uživatelů. Analytik hraje centrální roli při recen-
zování (takzvaných peer reviews) požadavkové dokumentace. Měl by prohlížet i návrhy, kód 
a testovací scénáře odvozené z požadavkové dokumentace, aby byla jistota, že dokumentaci 
všichni pochopili správně.

Rozdělení požadavků podle priority. Analytik řídí spolupráci a vyjednávání mezi vývojáři 
a různými třídami uživatelů, aby došli k rozumnému rozdělení priorit. Zde by se mu mohla 
hodit tabulka pro rozdělení prio rit, kterou najdete v kapitole 14.

Správa požadavků. Analytik požadavků je potřeba v průběhu celého cyklu vývoje softwaru, 
takže by měl pomáhat s návrhem, úpravami a prosazováním projektového plánu na řízení 
požadavků. Po úspěšném uzavření směrné verze požadavků se analytikova pozornost pře-
souvá na správu těchto požadavků a ověřování jejich úspěšné implementace. Tuto průběžnou 
správu usnadňuje uložení požadavků v nějakém specializovaném systému, viz kapitolu 21.

V rámci správy požadavků analytik sleduje stav jednotlivých funkčních požadavků na jejich 
cestě od účastníka projektu až po testování v hotovém systému. S pomocí různých kolegů 
sbírá informace o propojení jednotlivých požadavků s dalšími částmi systému. Pro správu 
požadavků analytik používá předem daný proces řízení změn a vhodné nástroje; jeho role je 
pro správu změn ve směrné dokumentaci zcela neodmyslitelná.

Kapitola 4 – Analytik požadavků
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Nezbytné analytické dovednosti
Nemá smysl čekat, že lidé úlohu analytika zvládnou bez dostatečného školení, vedení a zkuše-
ností. Nezvládnou, a výsledná zkušenost je bude mrzet. Analytik musí ovládat různé techniky 
získávání informací a tyto informace musí být schopen vyjádřit i jinak, než jen v přirozeném 
jazyce. Úspěšný analytik v sobě spojuje komunikační schopnosti a sociální inteligenci, je 
vstřícný, technicky vybavený, vyzná se v cílové doméně a na práci analytika se hodí i dalšími 
osobními vlastnostmi (Ferdinandi 2002). Klíčová je trpělivost a upřímný zájem o práci s lid-
mi, další důležité vlastnosti popisuje následující text.

Umění naslouchat. Pro úspěšnou komunikaci mezi dvěma lidmi se musíte naučit správně 
poslouchat. Při vědomém naslouchání byste se měli vyhýbat rozptylování, měli byste udržovat 
pozornou pozici a oční kontakt, a klíčové věci byste si měli v případě potřeby ověřit zopaková-
ním. Musíte chápat, co vám lidé říkají, a zároveň mezi řádky přijít na to, co se vám možná říci 
zdráhají. Všimněte si, jakému typu komunikace dávají vaši spolupracovníci přednost. Dávejte 
si pozor, abyste jejich odpovědi zbytečně nezkreslovali svými vlastními představami. Hlídejte 
si předpoklady, se kterými počítají vaše vlastní interpretace nebo odpovědi ostatních lidí.

Umění ptát se a vést rozhovor. Většina informací o požadavcích pochází z různých diskusí, 
takže analytik musí být schopen mluvit s různými lidmi a skupinami o jejich potřebách. 
Práce s vyššími manažery a dalšími tvrdohlavými nebo agresivními jedinci nemusí být zrovna 
příjemná. Musíte umět položit správnou otázku, aby na hladinu vypluly klíčové informace. 
Uživatelé se například logicky soustředí na běžné, očekávané, chování systému. Hodně kódu 
se ale píše kvůli ošetření výjimečných stavů, takže musíte zjistit také chybové stavy a požado-
vanou reakci systému. S rostoucími zkušenostmi budete v kladení otázek, vyjasňování nepřes-
ností, řešení neshod a hledání zamlčených předpokladů čím dál lepší (Gause a Weinberg 
1989).

Analytické dovednosti. Dobrý analytik musí umět myslet v několika různých rovinách 
abstrakce. Někdy se musíte prodrat od obecných informací k podrobnostem a jindy je zase 
potřeba zobecnit určitý požadavek konkrétního uživatele tak, aby systém uspokojil celou 
třídu uživatelů. Informace získané z různých zdrojů kriticky zkoumejte, abyste vyřešili pří-
padné rozpory; z obyčejných uživatelských „chtěl bych“ se snažte dobrat skutečných potřeb 
a rozeznávejte mezi požadavky a nápady na řešení.

Moderátorské schopnosti. Další důležitou analytickou schopností je moderování, například 
moderování diskusí při požadavkových workshopech (Gottesdienerová 2002). Nestranný 
moderátor, který se umí ptát a umí pozorovat, může pomoci s budováním důvěry a vylep-
šováním mnohdy napjatého vztahu mezi uživateli a vývojáři. Několik tipů pro pořádání 
požadavkových workshopů najdete v kapitole sedm.

Pozorovací schopnosti. Pozorný analytik si všimne i nevinných poznámek, ze kterých se 
může vyklubat něco podstatného. Dobrý pozorovatel může sledováním uživatele při práci 
nebo při používání stávající aplikace přijít na drobnosti, o kterých by se uživatel nemusel 
zmínit. Velké pozorovací schopnosti někdy otevřou nový prostor pro diskuse o požadavcích 
a odhalí další požadavky, na které do té doby nikdo nepomyslel.

Vyjadřovací schopnosti. Hlavním výsledkem vývoje požadavků je psaná specifikace, která 
zprostředkovává informace zákazníkům, marketingu, vedení i technickému týmu. Analytik 
proto musí vládnout jazykem a musí umět vyjadřovat i složité myšlenky jasně. A naopak by 
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měl být i rychlý a kritický čtenář, protože se bude muset prokousat spoustou materiálů a co 
nejrychleji se dostat k jejich pointě.

Z praxe

Znám organizaci, ve které na pozici analytika pracovalo několik vývojářů, kteří měli 
angličtinu až jako svůj druhý jazyk. Psaní dobré specifikace je těžké i v rodném jazy-
ce. Ještě složitější je to v jazyce, ve kterém se můžete potýkat s drobnými výrazovými 
odstíny, víceznačnými slovy a místními idiomy.

Organizační schopnosti. Analytik musí pracovat s obrovskou směsicí informací získaných 
během sbírání požadavků a jejich analýze. Ke zvládnutí často se měnících informací a posbí-
rání všech kousků do jednotného celku jsou potřeba výjimečné organizační schopnosti 
a k tomu ještě trpělivost a výdrž, aby analytik z toho všeho nepořádku dokázal dostat nějaký 
smysl.

Modelovací schopnosti. V repertoáru žádného analytika by neměly chybět nástroje od sta-
rých dobrých vývojových diagramů přes strukturní analytické modely (diagramy datových 
toků, ER diagramy a podobně) až po současné UML (Unified Modeling Language). Některé 
z nich se budou hodit při komunikaci s uživateli, jiné při komunikaci s vývojáři. Analytik by 
měl ostatním účastníkům vysvětlit hodnotu těchto nástrojů a měl by je tyto modely naučit 
číst. Přehled několika typů analytických modelů najdete v kapitole 11.

Sociální inteligence. Analytik musí umět zařídit, aby spolu lidé s rozdílnými zájmy spolupra-
covali. Měl by pohodlně zvládat rozhovory s lidmi na všech organizačních úrovních firmy. 
Může pracovat s virtuálními týmy, jejichž členy dělí zeměpisná poloha, časové zóny, rodný 
jazyk nebo celý kulturní kontext. Zkušení analytici často radí svým novým kolegům a vysvět-
lují zákazníkům metody pro řízení požadavků a vývoj softwaru.

Nápaditost. Analytik není jen písař, který zaznamenává každou zákazníkovu větu. Nejlepší 
analytici na požadavky přicházejí sami (Robertson 2002). Vymýšlí neotřelé funkce systému, 
přichází na nové trhy a příležitosti, umí své zákazníky příjemně překvapit. Skutečně hodnotný 
analytik přijde s nápaditým řešením potřeb, o kterých zákazníci ani nevěděli, že je mají.

Nezbytné analytické znalosti
Kromě právě popsaných schopností a vlastností analytik potřebuje celou škálu znalostí, 
z nichž podstatnou část získá zkušenostmi. Začněte bezpečným ovládnutím současných 
technik pro řízení požadavků a schopností nasadit je v kontextu různých fází softwarového 
vývoje. Dobrý analytik ovládá bohatou zásobu technik a ví, kdy kterou z nich použít (a kdy 
naopak ne).

Analytik se musí umět proplétat všemi aktivitami, které jsou při vývoji a správě požadavků 
po celou dobu trvání projektu potřeba. Analytik se slušným zázemím v řízení projektů, rizik 
a kvality může projekt ochránit před všemi problémy, které se v souvislosti s požadavky 
vynoří. Při vývoji komerčního softwaru se analytikovi budou hodit principy produktového 
managementu a znalosti plánování a vývoje podnikového softwaru.

Kapitola 4 – Analytik požadavků
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Mezi velké výhody patří znalost aplikační domény. Analytik se znalostmi dané firmy může 
minimalizovat počet nedorozumění s uživateli. Znalosti aplikační domény často pomáhají 
odhalit zamlčené předpoklady a požadavky, které uživatelé berou za samozřejmé. Analytik 
vybavený znalostmi aplikační domény může uživatelům navrhnout způsob, jak zlepšit jejich 
podnikatelské procesy. Občas navrhne hodnotnou funkcionalitu, na kterou žádný z uživatelů 
nepomyslel – a naopak lépe postřehne, když se někdo bez znalostí aplikační domény snaží 
přispět s nějakou nadbytečnou funkcí.

Jak se dělá analytik
Výborného analytika dělají zkušenosti, nikoliv školení. Do analytikovy výbavy patří řada tak-
zvaných soft skills, které se týkají spíše lidí než technologií. Pro analytika požadavků neexistuje 
žádný školní obor ani jasný popis pracovní pozice. Jednotliví analytici v rámci jedné organiza-
ce budou pravděpodobně pocházet z různých oborů a nejspíš budou mít ve svých znalostech 
a schopnostech mezery. Každý analytik by proto měl sám za sebe rozhodnout, které znalosti 
a schopnosti z této kapitoly jsou v jeho situaci potřeba, a měl by si aktivně dohledat informace, 
jež mu umožní odvést prvotřídní práci. Schopnosti, které se dají od začínajícího, zavedeného 
a špičkového analytika čekat, popsala Patricie Fernandiová (2002). Dělí je do několika kate-
gorií – na praktické zkušenosti, vývoj, řízení projektu, techniky a nástroje, kvalitu a osobnost. 
Každému začínajícímu analytikovi pomůže vedení a rady od někoho zkušenějšího, takže se 
zde může hodit klasická role mistra a učedníka. Pojďme se podívat, jak se do úlohy analytika 
dostávají lidé z různých oborů.

Bývalý uživatel
Hodně firemních IT oddělení mívá analytika, který se do této úlohy dostal z dráhy běžného 
uživatele. Tito lidé obvykle dobře rozumí fungování firmy a jejímu pracovnímu prostředí. 
Snadno si získávají důvěru svých dřívějších kolegů, mluví jazykem uživatelů a vyznají se 
v provozovaných systémech i podnikatelských firemních procesech.

Bývalí uživatelé se na druhou stranu většinou příliš nevyznají ve vývoji softwaru a komuni-
kaci s technickými typy. Pokud neznají analytické modelovací nástroje, budou všechny infor-
mace popisovat čistě textově. Analytici pocházející z řad uživatelů se proto musí do zvědět víc 
o technické stránce vývoje softwaru, aby mohli každé ze svých početných cílových skupin 
poskytnout informace v optimální podobě.

Někteří bývalí uživatelé mají pocit, že vědí sami nejlépe, co je potřeba – lépe než současní 
uživatelé systému, od kterých pak žádné informace nechtějí a nebo je neberou vážně. Někdy 
také mívají sklon zatuhnout v zaběhnutých postupech, takže přehlédnou příležitost ke zlepše-
ní podnikatelských procesů. Bývalým uživatelům se navíc snadno stává, že nad požadavkem 
přemýšlí jen z pohledu uživatelského rozhraní. Soustředění na některé způsoby řešení může 
vést ke zbytečnému omezení návrhu, často bez řešení skutečného problému.

Jak se dělá analytik
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Z praxe

Hlavní manažer, který pracoval ve velké firmě v oddělení lékařských pomůcek, měl 
problém. „Před dvěma roky jsem do svého oddělení přijal tři lékařské te chnology, 
aby zastupovali naše zákazníky,“ řekl mi. „Odvedli výbornou práci, jenže jim mezitím 
utekl pokrok v lékařské technice, takže o potřebách dnešních zákazníků už mi neřek-
nou nic. Co s nimi mám dělat?“

Tito bývalí odborníci na lékařské technologie by mohli být kandidáti na analytiky 
požadavků. Nemají sice přehled o posledních novinkách v nemocničních laborato-
řích, ale s ostatními lékařskými techniky se přesto domluví. Po dvou letech ve vývoji 
mají dobrou představu o tom, jak vývoj funguje. Asi by potřebovali školení na psaní 
požadavků, ale už dnes mají řadu užitečných zkušeností, které by z nich mohly udělat 
výborné analytiky.

Bývalý vývojář
Když projektovému manažerovi chybí samostatný analytik, většinou čeká, že práci analyti-
ka odvede vývojář. Jenže vlastnosti a schopnosti potřebné pro vývoj požadavků se bohužel 
s vlastnostmi a schopnostmi potřebnými pro vývoj softwaru příliš neshodují. Kulturní stere-
otyp klasického geeka nepatří mezi ty sociálně nejzdatnější. Jen málo vývojářů má dostatek 
trpělivosti pro uživatele – ostatní je považují za nezbytné zlo, se kterým se vývojář musí co 
nejrychleji vypořádat, aby mohl rychle odkvapit zpátky ke skutečné práci, to jest psaní kódu. 
Samozřejmě, hodně vývojářů si nezbytnost práce s požadavky uvědomuje a jsou v přípa-
dě potřeby ochotni pracovat jako analytik. Dobrými kandidáty na specializaci v analýze 
požadavků jsou ti, kteří si spolupráci se zákazníkem užívají a chtějí pochopit požadavky, jež 
vývoj softwaru ženou kupředu.

Bývalý vývojář se jako analytik asi bude muset dozvědět víc o aplikační doméně. Vývojáři 
snadno spadnou do technického myšlení a žargonu, snadno se místo uživatelských požadavků 
soustředí na vyvíjený software. Vývojářům nejvíc prospěje školení a rady ohledně zmíněných 
soft skills, které každý špičkový analytik musí zvládnout – například efektivní naslouchání, 
vyjednávání a moderování.

Oborový expert
Ralph Young (2001) na pozici analytika nedoporučuje běžného uživatele, ale experta na daný 
obor: „Odborník může kromě jiného zjistit, (…) jestli jsou požadavky rozumné, jak rozvíjí 
stávající systém, jak by měla vypadat navrhovaná architektura a jaký je dopad navrhovaných 
požadavků na uživatele.“ Některé organizace si jako analytiky nebo zástupce uživatelů najíma-
jí zkušené uživatele svého vlastního výrobku s dobrými znalostmi aplikační domény.

Oborový expert někdy v roli analytika požadavků systém popíše tak, že nakonec vyhovuje 
jeho vlastním potřebám, a ne potřebám různých tříd uživatelů. Odborníci také někdy smě-
řují k dokonalému systému, který vyřeší všechno, přestože by většinu uživatelských potřeb 
splnilo i jednodušší řešení. Jako lepší přístup se často ukazuje spolupráce vývojáře-analytika 
s oborovým expertem, který pak může hrát roli produktového šampióna. (Tuto roli popisuje 
kapitola šest.)

Kapitola 4 – Analytik požadavků
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Jak podpořit spolupráci
Na softwarových projektech někdy dochází k napínání vztahů mezi analytiky, vývojáři, 
uživateli, managementem a marketingem. Jednotlivé skupiny ne vždy důvěřují motivaci těch 
druhých a ne vždy mají pochopení pro jejich potřeby a omezení. Skutečnost je ale taková, 
že výrobce a spotřebitel softwarového systému skutečně mají společné cíle. Při vývoji vnit-
rofiremních systémů všechny strany pracují pro tutéž firmu, takže lepší firemní výsledovka 
přinese užitek všem. U komerčního výrobku znamená spokojený zákazník větší zisky pro 
výrobce a větší radost pro vývojáře.

Hlavní zodpovědnost za vytvoření navzájem přínosného vztahu mezi zástupci uživatelů 
a dalšími účastníky nese analytik požadavků. Dobrý analytik si uvědomuje překážky, které na 
podnikatelské i technické účastníky čekají, a respekt ke svým spolupracovníkům si udržuje za 
všech okolností. Všechny účastníky projektu vede k dohodě na požadavcích, která pak vede 
ke spokojenosti zákazníků se systémem, spokojenosti vývojářského týmu s podnikatelskými 
výsledky projektu a spokojenosti samotných vývojářů, již jsou hrdí na dobrou práci odvede-
nou na složitém a užitečném projektu.

Další kroky
Pokud jste analytik požadavků, srovnejte své schopnosti a vědomosti se schopnostmi 
a vědomostmi popisovanými v této kapitole. Pokud narazíte na mezery, vyberte si dvě 
místa pro zlepšení a začněte na nich okamžitě pracovat čtením, cvičením, školením 
nebo hledáním vhodného učitele.
Vyberte si z této knihy jednu techniku pro práci s požadavky, o které byste se chtěli 
dozvědět víc, a začněte ji od příštího týdne (doslova!) používat. Dvě nebo tři další 
techniky začněte používat do jednoho měsíce a několik jiných si zvolte pro delší časo-
vý horizont, řekněme pěti nebo šesti měsíců. U každé nové techniky najděte situaci, 
pro kterou se hodí; výhody, jež by podle vás mohla přinést, a pomoc nebo další infor-
mace, které byste mohli potřebovat. Najděte všechny překážky, které by vám v nasaze-
ní těchto technik mohly zabránit. Kdo vám je pomůže překonat?

Jak podpořit spolupráci
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Část II
Vývoj požadavků
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KAPITOLA 5

Produktová vize 

a rozsah projektu

Z praxe 

Má kolegyně Karen ve své firmě zavedla revize požadavkové dokumentace 
a zjistila, že hodně nalezených problémů souvisí s rozsahem projektu. Často se 
stávalo, že čtenáři po revizi dokumentace došli k různým představám o pláno-
vaném rozsahu projektu a jeho cílech. Není se pak čemu divit, že se neshodli na 
tom, které z funkčních požadavků patří do specifikace.

V první kapitole jsme viděli, že nejvyšší úroveň abstrakce představují podnikatelské 
požadavky – právě ony definují vizi softwarového systému a jeho rozsah. Uživatelské 
a funkční požadavky se musí přizpůsobit kontextu a cílům, které z podnikatelských 
požadavků plynou. Požadavky, jež projektu nepomáhají v dosažení některého z podni-
katelských cílů, byste neměli brát v úvahu.

Projekt bez jasně popsaného a všem známého směru si koleduje o katastrofu. Když mají 
účastníci projektu jiné cíle a jiné priority, mohou si navzájem nevědomky škodit. Pokud 
účastníkům chybí společný pohled na podnikatelské cíle projektu, nikdy se neshodnou 
na požadavcích. Jasná vize a rozsah jsou zvlášť důležité u projektů vyvíjených na více 
místech, kde každodenní týmovou komunikaci komplikuje fyzická vzdálenost.

Jedním z průvodních znaků nedostatečně definovaných podnikatelských požadavků je, 
když se nějaká funkce z projektu odstraní a následně zase přidává zpátky. Vize a rozsah 
projektu musí být jasné ještě před tím, než začnete s podrobnou specifikací funkčních 
požadavků. Dokument popisující rozsah projektu a jeho omezení výrazně pomáhá při 
diskusích o navrhovaných funkcích a verzích. Vize a rozsah slouží také jako opěrný 
bod při rozhodování o navrhovaných změnách a zlepšeních. Některé firmy si hlavní 
body vize a rozsahu projektu vytisknou na tabuli, která je na každém jednání o projektu 
– snadno se pak zjistí, jestli navrhovaná změna do projektu skutečně patří.
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Definice vize podle podnikatelských 
požadavků
Produktová vize dává všem investorům společný směr. Popisuje, k čemu navrhovaný soft-
warový systém je, a co by se z něj časem mohlo stát. Rozsah projektu určuje, kterou částí 
dlouhodobé vize se bude zabývat aktuální projekt. Říká, co ještě projekt řešit bude, a co už ne. 
To znamená, že rozsah projektu zároveň definuje jeho omezení. Podrobný rozsah projektu je 
popsán v každé směrné verzi požadavkové dokumentace.

Vize se týká produktu jako celku. Mění se poměrně zvolna, jen se změnami produktové stra-
tegie nebo změnami podnikatelských cílů informačního systému. Rozsah se vždy týká kon-
krétního projektu nebo jeho verze, která bude implementovat další část funkcí systému (viz 
obrázek 5.1). Mění se častěji než vize – projektový manažer ho s každou další verzí upravuje 
podle termínů, rozpočtu, zdrojů a kvalitativních omezení. Cílem plánování je, aby byl rozsah 
každého projektu řádně definován a byl podmnožinou produktové vize. Rozsah každého 
projektu může být popsaný přímo ve specifikaci, nemusí pro něj být vyhrazen samostatný 
dokument. (Šablonu specifikace najdete v desáté kapitole.) Rozsah a vize nových a velkých 
projektů by ale měly být popsány v samostatném dokumentu, stranou specifikace.

Obrázek 5.1. Rozsah každé z verzí projektu je podmnožinou celkové produktové vize.

Z praxe

Jeden americký federální úřad má rozpracovaný gigantický informační systém, jehož 
vývoj je rozplánovaný na pět let. Vizi tohoto systému a jeho podnikatelské cíle úřad 
definoval na samotném začátku a v příštích letech je nijak zvlášť měnit nebude. 
Celkem je naplánováno asi patnáct samostatných verzí systému, z nichž každá je 
samostatný projekt se svým vlastním rozsahem. Rozsah každého projektu musí odpo-
vídat celkové produktové vizi systému a také rozsahu ostatních projektů, aby byla 
jistota, že se na nic nezapomene.

Kapitola 5 – Produktová vize a rozsah projektu84
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Z praxe

Nekritické plánování požadavků
Jedna manažerka ze softwarové firmy, která utrpěla téměř fatální případ tichého roz-
šiřování projektu, se mi jednou doznala: „Vzali jsme ty požadavky hrozně nekriticky.“ 
Její firma měla pevnou produktovou vizi, ale projekt nerozdělila na několik samo-
statných verzí a žádnou z funkcí systému nechtěla nechat na některou z pozdějších 
– třeba i nekonečně pozdějších – verzí. Výsledný přebujelý systém se týmu podařilo 
vydat až o čtyři roky později. Při chytřejším rozdělení rozsahu a postupném vývoji by 
přitom užitečný systém bývali mohli vydat i mnohem dříve.

Protichůdné podnikatelské požadavky
Podnikatelské požadavky z různých zdrojů si mohou navzájem protiřečit. Představte si stojan 
s embedded softwarem, který budou používat zákazníci nějakého obchodu. Podnikatelské 
cíle vývojáře stojanu jsou například následující:

Zisk z pronájmu nebo prodeje stojanu vlastníkovi obchodu.
Prodej potravin zákazníkovi.
Propagace značky.
Rozšíření sortimentu nabízených výrobků.

Naproti tomu podnikatelské záměry vlastníka obchodu by mohly vypadat následovně:

Maximální využití volného místa.
Nalákání dalších zákazníků.
Zvýšení tržeb a zisků, pokud stojan nahradí prodavače.

Vývojář by mohl zákazníkům chtít nabídnout něco nového, vzrušujícího, high-tech. Vlastník 
obchodu chce jednoduchý systém na klíč, zákazník chce pohodlí a funkce. Napětí mezi těmi-
to třemi skupinami s různými cíli, omezeními a představami o nákladech může vést k roz-
porům v podnikatelských požadavcích. Tyto konflikty musí sponzor projektu vyřešit, teprve 
pak se analytik může podrobně zabývat systémovými a softwarovými požadavky stojanu. 
Hlavní pozornost byste měli věnovat základním cílům projektu, které povedou k jeho nej-
větším přínosům pro firmu („zvýšit objem prodeje stávajícím i novým zákazníkům“). Není 
těžké se nechat unést nějakou povrchní vlastností výrobku („přitáhnout uživatele nápaditým 
uživatelským rozhraním“), která ve skutečnosti žádný podnikatelský cíl neřeší.

Konflikty mezi různými podnikatelskými účastníky by měl rozhodnout také investor (a nebo 
investoři) projektu – nemůžete čekat, že je nějak vyřeší softwarový tým. Čím víc je účastníků, 
a čím víc voličů s různými zájmy se projektu účastní, tím rychleji stoupá riziko tichého roz-
šiřování projektu. Když se účastníci snaží uspokojit každý myslitelný požadavek na projekt, 
jeho rozsah nekontrolovatelně roste a může se stát, že se projekt zhroutí pod svou vlastní 
vahou, aniž by kdy přinesl jakoukoliv hodnotu. Řešení takových pro blémů často spočívá 
v přetahování o vliv a moc, a to už je mimo téma této knihy.

85Definice vize podle podnikatelských požadavků
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Podnikatelské požadavky a případy užití
Podnikatelské požadavky říkají, které úkoly, neboli případy užití, bude systém podporovat 
(tedy takzvanou šířku aplikace), a do jaké hloubky bude každý z těchto úkolů implementován. 
Když podle podnikatelských požadavků zjistíte, že daný případ užití už spadá mimo rozsah 
projektu, měníte šířku projektu. Hloubka může sahat od nějaké triviální implementace až po 
plnou automatizaci s mnoha pomůckami. Z podnikatelských požadavků by mělo být jasné, 
které případy užití si žádají robustní, obsáhlou implementaci, a jaké se – třeba alespoň zpo-
čátku – spokojí s implementací povrchní.

Podnikatelské požadavky ovlivňují také prioritu implementace jednotlivých případů užití 
a funkčních požadavků, které z nich vyplývají. Například podnikatelský cíl, který od pro-
dejního stojanu žádá maximální zisk, zvyšuje prioritu funkcí, jež zákazníkovi prodají víc 
výrobků nebo služeb. Exotické a pompézní funkce, které zaujmou jen několik technologicky 
založených zákazníků a nepřispívají k plnění hlavního podnikatelského cíle, by v takovém 
případě neměly mít velkou prioritu.

Podnikatelské požadavky přímo ovlivňují i způsob implementace dalších požadavků. 
Například jedním z motivů pro zavedení Systému pro evidenci chemikálií bylo, aby se 
kupovalo méně nových chemikálií a více se využívalo zásob, které už jsou ve skladu nebo 
jiné laboratoři. Z rozhovorů a pozorování byste měli přijít na to, proč hospodárnější využití 
chemikálií nefunguje už teď. Tato informace pak povede k napsání konkrétních funkčních 
požadavků a návrhu, který umožňuje jednoduchou evidenci chemikálií v každé laboratoři 
a hledání chemikálií v jiných laboratořích blízko té vaší.

Dokumentace vize a rozsahu projektu
Dokument popisující vizi a rozsah projektu obsahuje podnikatelské požadavky a připravuje 
půdu pro další vývojářské práce. V některých organizacích dělají takzvaný project charter 
nebo business case dokument, jejich účel je zhruba tentýž. Výrobci komerčního softwaru 
mívají market requirements document, neboli dokumentaci tržních požadavků. Ta kromě 
vize a rozsahu projektu podrobněji popisuje cílový segment trhu a problémy, které souvisí 
s komerčním úspěchem výrobku.

Za dokumentaci vize a rozsahu projektu zodpovídá jeho hlavní sponzor nebo někdo v podob-
né roli; na dokumentaci s ním může spolupracovat analytik požadavků. Informace o podnika-
telských požadavcích by měly pocházet od lidí, kteří jasně vědí, proč se projektu účastní. Může 
jít o zákazníky, vyšší management vývojářské organizace, projektového vizionáře, produkto-
vého manažera, oborového experta nebo členy marketingového oddělení.

Na obrázku 5.2 je šablona pro popis vize a rozsahu projektu. Šablony mají výhodu v tom, že 
standardizují veškerou dokumentaci, kterou váš tým vytvoří. Stejně jako každou jinou šablo-
nu byste si i tuto měli upravit pro konkrétní potřeby svého projektu.
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Obrázek 5.2. Šablona pro popis vize a rozsahu projektu.

Možná se vám bude zdát, že se některé z částí zbytečně opakují, ale ve výsledku by do sebe 
měly všechny části bez problémů zapadnout. Podívejte se na následující příklad:

Podnikatelská příležitost: Využít chabé bezpečnosti konkurenčního výrobku.
Podnikatelský cíl: Dosáhnout prostřednictvím recenzí v odborných časopisech a uživa-
telských průzkumech pověsti nejbezpečnějšího výrobku na trhu a obsadit 80 % trhu.
Zákaznická potřeba: Bezpečnější výrobek.
Hlavní funkce: Nové, robustnější bezpečnostní jádro.

Podnikatelské požadavky
Projekty vznikají s nadějí, že nový výrobek udělá někomu ze světa lepší místo. Podnikatelské 
požadavky popisují hlavní výhody, které nový systém svým investorům, kupcům a uživate-
lům poskytne. Důraz, který se na různé podnikatelské požadavky klade, záleží na typu výrob-
ku – například jestli jde o informační systém, komerční krabicový software nebo systém pro 
řízení v reálném čase.

1 Pozadí
Shrňte důvody pro vznik nového výrobku a jeho kontext. Popište obecně události nebo situ-
aci, která vedla k rozhodnutí tento výrobek vytvořit.

2 Podnikatelská příležitost
U komerčního výrobku popište příležitost, která se na trhu nabízí, a samotný trh, na němž 
bude výrobek soutěžit. U firemního informačního systému popište podnikatelský problém, 
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 1.1 Pozadí

 1.2 Podnikatelská příležitost

 1.3 Podnikatelské cíle a měřítka úspěchu
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3. Rozsah a omezení

 3.1 Rozsah první verze

 3.2 Rozsah dalších verzí
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4. Podnikatelský kontext

 4.1 Profily účastníků

 4.2 Priority projektu

 4.3 Provozní prostředí

Definice vize podle podnikatelských požadavků
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který řešíte (nebo podnikatelský proces, jejž se snažíte vylepšit), a prostředí, ve kterém se 
systém bude používat. Nezapomeňte na srovnání s existujícími výrobky a potenciálními řeše-
ními. Naznačte, čím je navrhovaný výrobek zvláštní, a jaké výhody nabízí. Popište problémy, 
které se momentálně bez navrhovaného výrobku nedají vyřešit. Ukažte, jak si výrobek stojí 
vzhledem k tržním trendům, technologickým pokrokům nebo firemní strategii. Přidejte 
stručný popis všech dalších technologií, procesů nebo zdrojů potřebných pro vytvoření úpl-
ného zákaznického řešení.

3 Podnikatelské cíle a měřítka úspěchu
Shrňte měřitelné výhody, které výrobek přinese. Několik příkladů finančních i nefinančních 
podnikatelských cílů ukazuje tabulka 5.1 (Wiegers 2002c). Pokud už tyto informace někde 
máte, například v business case dokumentu, neopakujte je na tomto místě a raději se na druhý 
dokument odkažte. Zjistěte, jak budou všichni účastníci měřit úspěch projektu (Wiegers 
2002c). Uveďte faktory, které budou mít na úspěšnost projektu největší vliv. Berte v úvahu 
faktory, které má vaše organizace pod kontrolou, i ty, jež pod kontrolou nemá. Uveďte měřít-
ka, podle kterých se zjistí, jestli byly podnikatelské cíle projektu splněny.

Tabulka 5.1 Příklady finančních i nefinančních podnikatelských cílů.

Finanční Nefinanční

Dosáhnout do X měsíců Y% podíl na 
trhu.
Dosáhnout v zemi X do Y měsíců Z% 
podíl na trhu.
Dosáhnout do X měsíců prodeje v obje-
mu Y kusů nebo Z Kč.
Dosáhnout X% zisku nebo návratnosti 
investice.
Dostat se u výrobku během X měsíců do 
černých čísel.
Ušetřit X Kč, které momentálně každý 
rok spolkne udržování starého systému.
Ušetřit během X měsíců Y % nákladů na 
podporu.
Vyřídit během X měsíců po prodeji 
každého kusu nanejvýš Y hovorů na tech-
nickou podporu a nanejvýš Z reklamací.
Zvýšit hrubý zisk stávajícího podnikání 
z X % na Y %.

Dosáhnout během X měsíců práce uživa-
telské spokojenosti alespoň Y.
Zvýšit produktivitu při zpracování trans-
akcí na X % a snížit chybovost na maxi-
málně Y %.
Dosáhnout určeného termínu pro vydání 
produktu, abychom obsadili trh.
Vyvinout robustní platformu pro rodinu 
příbuzných produktů.
Zlepšit v organizaci schopnosti práce 
s konkrétní technologií.
Získat v odborném tisku do určeného 
dne alespoň X pochvalných recenzí.
Dostat se ve srovnávacích testech do 
stanoveného data na pozici nejbezpečněj-
šího produktu.
Vyhovět konkrétním státním předpisům.
Zkrátit u X % telefonických hovorů na 
technickou podporu dobu vyřízení na Y 
hodin.
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