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Co je to metrika ?

●Nástroj managementu pro řízení zdrojů

●(lidská práce, peníze, čas atd.)

●Pro jejich správné použití

●Pro splnění cílů

●Zprostředkovávají zpětnou vazbu (feedback)-> velmi důležité

●Na základě feedbacku můžeme analýzu a následně zefektivnit 
proces

●Zlepšení přehlednosti do budoucna (jsme v polovině projektu ? 
Na konci ?)
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Co je to metrika ?

●U SW projektů se hůře odhadují některé

●atributy

●Zvýšíme motivaci, produktivitu

●(lidé vidí co funguje a co ne..)

●Zlepšení komunikace a předvídatelnost

●Metriky jsou nezbytné pro QA (Quality assurance)
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Metrika čeho ?

●V SI se dlouhou dobu zaměřovalo pouze na metriku zdrojového 
kódu

●Kvalita zdrojového kódu je závislá na :

●Kvalita SI procesu (vývojové metodiky...)

●Výběr a rozvoj lidských zdrojů

●→ Vznik odvětví software craftsmanship
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Metriky

●Softwarové firmy sbírají metriky, protože jsou jediným nástrojem 
jak získat manažerské informace pro vývoj software a zajištění 
kvality.

●Důležité :

●Nemusíme měřit vše, ale jen to co nám pomáhá zlepšit proces a  
produkt/službu
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Kategorie metrik
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Metriky podle fází sw procesu
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Metriky podle fází sw procesu
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CMM

●Jak zjistíme jaké máme schopnosti dělat kvalitní projekty?

●-> pomocí CMM modelu

●CMM = CAPABILITY MATURITY MODEL (MODEL ZRALOSTI 
SCHOPNOSTÍ)

●Známý model v oblastí SI

●Definuje určitou úroveň firmy dělat kvalitní software
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CMM

●CMM definuje 5 úrovní podle kterých poznáme v jaké fázi se 
nachází firma
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CMM

●Jiné definice (EN verze) :
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CMM podrobně

●Jiné definice (EN verze) :
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CMM a metriky

●Potřeba metrik podle úrovní v CMM
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ITSM (IT Service Management)

●IT Service Management je souhrn nejlepších praxí a referenčních 
modelů procesů řízení služeb IT.

●Umožňuje: ekonomický růst, řešení požadavků uživatelů, inovace

●Činnosti: plánování, řízení, controlling

●ITSM se nesoustředí na detaily, ale zaměřuje se na poskytnutí rámce 
pro IT aktivity a vztahy mezi IT a zákazníkem
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ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library)

●Rámec soupisů nejlepších praktických přístupů, jak poskytovat služby IT 
v nejlepší kvalitě (Manažerské postupy, podpora business procesů, 
finanční hlediska). 

●ITIL pokrývá tyto oblasti: Podnikání, Správa IT aplikací, Dodávka IT 
služeb, Podpora IT služeb, Správa IT infrastruktury, Řízení IT projektů

●Pro každou z oblastí existuje ve formě publikované série.

●Činnosti: plánování, řízení, controlling

●ITSM se nesoustředí na detaily, ale zaměřuje se na poskytnutí rámce 
pro IT aktivity a vztahy mezi IT a zákazníkem

●Existuje několik verzí – v2 (8 knih), v3 (13 knih)

●Usnadňuje certifikaci ISO 9000 (management jakosti, ISO 20000 (IT 
service management)
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ITIL 

●Stanovení cílů, vstupů, výstupů a aktivit každého procesu

●Stanovení rolí a jejich odpovědností v daném procesu

●Způsob měření kvality poskytovaných IT služeb a účinnosti ITSM

●Vzájemné vazby mezi jednotlivými procesy

●Postupy auditu a zásady reportingu pro každý proces

● Přínosy každého procesu

●Critical Success Factors, možné problémy a vhodná protiopatření

●Náklady na implementaci a následný provoz

● Zásady pro řízení podpůrné ICT infrastruktury

●– Zásady bezpečnosti ICT infrastruktury
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Děkuji za pozornost

Martin Tomášek


