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SWEBOK

SWEBOK Knowledge Areas (KAs):

●Software requirements

●Software design

●Software construction

●Software testing

●Software maintenance

●Software configuration management

●Software engineering management

●Software engineering process

●Software engineering tools and methods

●Software quality

The Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) is a product of the Software 

Engineering Coordinating Committee sponsored by the IEEE Computer Society.

The software engineering body of knowledge is an all-inclusive term that describes the sum of 

knowledge within the profession of software engineering. Since it is usually not possible to put the full 

body of knowledge of even an emerging discipline, such as software engineering, into a single 

document, there is a need for a Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. This Guide 

will seek to identify and describe that subset of the body of knowledge that is generally accepted, 

even though software engineers must be knowledgeable not only in software engineering, but also, of 

course, in other related disciplines.[

http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_Computer_Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Swebok


Software Engineering -Computing Curricula Series



ISO/IEC TR 15504

Information technology

Software process assessment

ISO/IEC 15504, also known as SPICE 

(Software Process Improvement and 

Capability Determination), is a 

"framework for the assessment of 

processes" developed by the Joint 

Technical Subcommittee between ISO 

(International Organization for 

Standardization) and IEC (International 

Electrotechnical Commission).

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
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ITIL - Information Technology Infrastructure Library

Service Support Service Delivery

•Service Desk •Service Level Management

•Configuration Management •Capacity Management

•Incident Management •Availability Management

•Problem Management •IT Service Continuity Management

•Change Management •Financial Management for IT Services

•Release Management

http://www.itil.cz/ITIL/discipliny_service_desk.html
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Metodika MDIS

● usnadňuje pochopení analýzu a řízení rozvoje IS/IT

● skládá se z:

– 5 základních principů řízení

– 6 navzájem propojených konceptů řízení
(koncepty respektují základní principy řízení)

● metodika je otevřená - koncepty i principy se vyvíjejí spolu s 
vývojem:

● hospodářského prostředí

● informačních technologií

● metod řízení



Principy a koncepty MDIS

● princip = pravidla uplatňovaná ve všech 

konceptech;   jsou základem pro metody, techniky 

a nástroje řízení

● 5 základních principů metodiky MDIS:

– integrace 

– multidimenzionalita

– standardizace

– kooperace (outsourcing)

– měření (metriky)



Principy a koncepty MDIS

● koncept - model řízení dle určitého hlediska

● 6 základních konceptů metodiky MDIS:

– integrovaná architektura řízení firmy (model procesů)

– integrace znalostí

– integrace procesů, služeb a zdrojů

– integrace oblastí řízení

– rozvoj integrovaného IS/IT

– integrovaný systém řízení IS/IT



Integrace jako princip řízení             

● každý složitý systém má mnoho komponent a mnoho vazeb mezi 
těmito komponentami

pravidla integrace:

1) identifikuj všechny vazby mezi komponentami, které jsou 
významné pro řešení problému

2) navrhni optimální charakteristiky každé vazby

3) uveď vazbu do optimálního stavu a neustále ji v tomto stavu 
udržuj

příklad: 

IS se skládá minimálně z komponent - HW, SW, data a lidé. Vazba 
mezi HW a SW určuje - na kterých počítačích je instalován který 
software…



Multidimenzionalita jako princip řízení                

● každý složitý problém lze analyzovat, hodnotit a jeho řešení 
navrhovat z mnoha dimenzí (pohledů)

pravidla multidimenzionality:

1) identifikuj všechny dimenze ovlivňující řešení problému

2) vyřeš problém nejdříve z pohledu každé dimenze odděleně

3) integruj separátní řešení do výsledného řešení

příklad: pohledy na řešení IS mohou být: funkční, procesní, 
datový, organizační, legislativní, ekonomický, hardwarový, 
softwarový,... 



Standardizace jako princip řízení              

● na některá řešení se vztahují zákony, směrnice, normy

● opakované řešení problému se zjednoduší a zlevní, použijeme-li 
vlastní standardy

pravidla standardizace:

1) identifikuj mezi komponentami a jejich vazbami ty, které podléhají 
závazným standardům

2) aplikuj závazné standardy

3) identifikuj mezi komponentami a jejich vazbami ty, které je 
vhodné dále standardizovat

4) navrhni a aplikuj standardy pro tyto případy

příklad: finanční SW musí respektovat daňové zákony, je vhodné 
standardizovat uživatelské rozhraní všech aplikací IS,…



Kooperace (outsourcing) jako princip řízení            

● klíčem úspěchu v globální ekonomice je určit vlastní „unikátní“ 
znalosti a kompetence, o které se opře podnikatelský záměr a 
ostatní potřebné znalosti a kompetence získat od obchodních 
partnerů

pravidla kooperace (outsourcingu):

1) identifikuj svoje „unikátní“ znalosti, kompetence a zdroje

2) identifikuj ostatní potřebné znalosti, služby, zdroje,...

3) integruj interní a externí znalosti, služby a zdroje

příklad: outsourcing podnikového stravování, outsourcing vývoje, 
resp. provozu IS/IT,...



Měření (metriky) jako princip řízení

„Co nelze měřit nelze ani řídit“

pravidla měření:

1) identifikuj co je třeba měřit

2) navrhni vhodné metriky a jejich optimální hodnoty

3) měř a vyhodnocuj naměřené hodnoty metrik

4) je-li hodnota mimo optimum - proveď zásah

příklad: zisk za uplynulý rok, finanční objem služeb 

realizovaných na trhu v ČR, dostupnost funkcí IS,...



Integrovaná architektura řízení firmy

(5) Realizace procesů
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ŘÍDÍCÍ A VÝKONNÉ PROCESY

Změna

strategie
Změna

definice

procesu

Změna

kapacit,

resp. jiných

parametrů

správný postup při řízení firmy:  cíle --> produkt/služba -->

proces --> kooperace (outsourcing) --> IS/IT --> organizace

Systémová integrace 
musí zajistit jak 
integraci procesů 
každé samostatné 
oblasti řízení, tak 
zejména integraci 
procesů z různých 
oblastí



Strategické řízení

● jaké cíle a priority bude podnik sledovat,

● jaké produkty/služby a jakému okruhu zákazníků bude podnik 
poskytovat,

● do jakých aliancí a kooperačních vztahů podnik vstoupí. Které 
kompetence podnik v kooperaci uplatní a které naopak očekává od 
svých partnerů,

● jak na hrubé úrovni budou probíhat materiálové a informační toky 
mezi partnery v řetězci,

● jaké lidské, znalostní/informační a finanční zdroje budou v podniku 
zapotřebí a jak budou získány (a přebytečné uvolněny),

● jaké metriky budou použity k měření stupně
dosažení cílů.



Definice procesů

Cíl - navrhnout podnikové procesy tak, aby zajistily vytvoření 

produktů/služeb v minimálním čase a s minimální spotřebou 

podnikových zdrojů

Výstupy:

● vymezení hlavních a podpůrných procesů

● popis každého procesu

● kalkulace doby průběhu typické instance procesu a kalkulace 
související typické spotřeby zdrojů

● stanovení metrik, které se budou
při průběhu procesu sledovat 

cíl: zpětná vazba

Trend: samoobslužné procesy



Operativní řízení procesů a kapacit

Cíle:

● “škálování" podnikových kapacit (lidé, technologie, finance) dle aktuálních 
změn v objemu externích událostí

● uspokojení požadavků všech zákazníků (bez předimenzovaných nebo 
poddimenzovaných podnikových zdrojů)

Výstupy:

● detailní operativní plán procesů
a spotřeby podnikových zdrojů

● regulační zásahy do průběhu procesů

Trend:

● růst významu operativní úrovně řízení v elektronickém podnikání - roste 
variabilita objemu zákaznických objednávek a tím obtížnost plánování 
zdrojů podniku. 



Monitoring procesů a analýzy metrik

Metriky byly definovány v 2. vrstvě. Zde jsou sledovány a 

vyhodnocovány.

Výsledky analýzy hodnot metrik jsou předávány do vyšších vrstev:

● do třetí vrstvy - k modifikacím detailního plánu

● do druhé vrstvy - k optimalizaci (změnám) modelu procesů

● do první vrstvy - k vyhodnocování a úpravám podnikatelské 

strategie



Integrace znalostí

● KBPR - Knowledge Based Process Reengineering

● Znalosti - klíčový zdroj firmy

● Obvykle rozlišujeme více úrovní návrhu a optimalizace 

procesu

● úrovně se liší zejména v tom, jaké znalosti a zkušeností se 

předpokládají na straně: 

– firmy (akumulované firemní znalosti)

– pracovníků podílejících se na průběhu procesu



Integrace procesů, služeb a zdrojů

Určení: jaké produkty a služby, jakým zákazníkům, s jakými partnery
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Integrace oblastí řízení

integrace IS/IT s podnikovými cíli a integrace IS/IT

integrace podniku s okolím

integrace vizí

integrace interních podnikových procesů

technologická integrace

softwarehardwaredata

integrace funkcí IS a podnikových procesů
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Rozvoj integrovaného IS/IT
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Integrovat:

• fáze vývoje IS/IT

• jednotlivé projekty

• jednotlivé dimenze



Integrovaný systém řízení IS/IT

3: Ekono -

mika IS/IT

4: Personal .

IS/IT

5: Syst .
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6: Datové

zdroje

1:

Strategie
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2:  Rozvoj organizace IS/IT

7:  Řízení informačních technologií

9: Řízení projektů 10:  Řízení sítě a provozu

8: Zadávání a koordinace projektů
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• jednotlivé

oblasti řízení



Třídy úloh definovaných na modelech MDIS

– architektonické,

– integrační,

– organizační,

– rozvoje a provozu



Varianty řešení integrovaného IS/IT

Tab. 1: Varianty rozvoje IS/IT podniku 

Varianta Pozitiva Negativa / rizika 

1. Vlastní vývoj 

IASW, nákup 

ostatních 

komponent, 

integrace vlastními 

silami 

 IS šitý na míru potřebám 

podniku (funkce IS přesně 

odpovídají požadavkům 

podnikových procesů) 

 inkrementální růst dle potřeb 

podniku 

 detailní znalost 

provozovaného IS/IT je přímo 

v podniku 

 konkurence nezná silné a slabé 

stránky podnikového IS/IT 

 snadná reakce na okamžité 

potřeby uživatelů 

 vysoké náklady 

 do IASW nejsou obvykle 

zabudovány celosvětově 

osvědčené pracovní postupy 

 dlouhá doba řešení 

 obvykle nižší kvalita IASW a 

obtíže s integrací celého IS/IT 

zapříčiněné relativně nízkou 

kvalifikací domácích řešitelů 

 nízká parametričnost IASW - 

jestliže vývoj IASW je odvozen 

od okamžitých požadavků 

uživatelů a požadavky nejsou 

dostatečně zobecněny, není 

řešení realizováno jako 

parametrické a tím se 

prodlužuje a prodražuje budoucí 

údržba 

 při fluktuaci řešitelů značná 

rizika nekonzistencí v systému 

 



Varianty řešení integrovaného IS/IT

Varianta Pozitiva Negativa / rizika

 2. Vývoj IASW
externí firmou,

nákup ostatních
komponent,

integrace vlastními
silami

 IS šitý na míru potřebám

podniku (funkce IS přesně
odpovídají požadavkům

podnikových procesů)

 inkrementální růst dle potřeb

podniku

 konkurence nezná silné a slabé

stránky podnikového IS/IT

 optimálně využity znalosti

interních i externích
specialistů

 vysoké náklady (obvykle ještě

vyšší než v alternativě 1)

 dlouhá doba řešení (obvykle

však kratší než v alternativě 1)

 obtíže s integrací celého IS/IT

 nízká parametričnost IASW

 rizika úniku konfidentních

informací mimo podnik

 3.  Nákup všech
komponent (vč.

TASW) od různých
výrobců a zajištění

systémové integrace
vlastními silami

 rychlá realizace

 nejnižší náklady

 lze vybrat osvědčená řešení

pro každou část IS

 TASW obsahuje tzv. „nejlepší

zkušenosti“ širokého okruhu
uživatelů

 TASW je parametrické a tím
je možné řešit řadu nových

požadavků pouze jiným
nastavením parametrů místo

reprogramováním

 procesy v podniku se musejí
přizpůsobit možnostem TASW

 jestliže jsou nakoupeny části
TASW od různých dodavatelů,

pak obtížná integrace různých
aplikací do jednoho IS - vysoké

nároky na řešitelský tým

 obtíže s údržbou vazeb mezi

aplikacemi a tím i relativně
nízká stabilita IS



Varianty řešení integrovaného IS/IT

Varianta Pozitiva Negativa / rizika

 4. Nákup celého
IS/IT od generálního

dodavatele -
systémového

integrátora

 nejrychlejší realizace

 nízké náklady

 profesionální řešení každé

komponenty i celého IS/IT

 lze vybrat osvědčená řešení

pro každou část IS

 TASW obsahuje tzv. „nejlepší

zkušenosti“ širokého okruhu

uživatelů

 TASW je parametrické a tím

je možné řešit řadu nových
požadavků pouze jiným

nastavením parametrů místo
reprogramováním integrace

všech komponent je
garantována dodavatelem

 dodavatelem může být
garantována i stabilita vývoje

IS/IT

 rozložení rizik mezi podnik a

systémového integrátora

 procesy v podniku se musejí
přizpůsobit možnostem TASW

 velká závislost na generálním

dodavateli a jeho:

 schopnostech

 serióznosti

 stabilitě

 rizika úniku konfidentních
informací mimo podnik



Varianty řešení integrovaného IS/IT

Varianta Pozitiva Negativa / rizika

 5. Tvorba IS

generálním

dodavatelem -

a outsourcing

provozu části

nebo celého

IS/IT

 viz varianta 4 a navíc:

 rychlejší dosažení

požadovaných služeb (zkrácení

projektů)

 snížení nároků na provozní

personál, podnik se může lépe

soustředit na svůj hlavní

předmět činnosti

 snadnější přizpůsobování

kapacit IT dle potřeb podniku

 jedná-li se o velmi silného

systémového integrátora

provozujícího IS/IT pro

několik zákazníků, mohou být

náklady jednotlivých

zákazníků ještě nižší než ve

variantě 4

 možnost využívání

nejprogresivnějších

technologií (systémový

integrátor může rychleji

obměňovat svůj technologický

park).

 viz varianta 4 a navíc:

 další růst závislosti na

systémovém integrátoru

 další zvýšení rizika úniku

konfidentních informací

mimo podnik


