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Abstrakt: Modelování podnikatelských procesů v průmyslu 

 Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku systematického myšlení, 

zlepšování procesů, vysvětluje základní pojmy z oblasti procesů a procesního řízení, 

optimalizaci a modelování podnikových procesů a její přínos pro podniky. Podává stručný 

přehled o metodách modelování, dále se zabývá popisem programu ARIS. 

 V závěru práce je zpracována případová studie procesu realizace zakázky v provozu 

výroby ocelových konstrukcí, která je modelována v softwarovém programu ARIS.  

 

Klíčová slova: Systémové myšlení, procesní řízení; modelování procesů; optimalizace; ARIS 

 

 

 

 

Abstract: Modelling of Business Process in Industry 

 This bachelor thesis is focused on the Systematic thinking, Process Improvement; 

explain the basic concepts and terms of Processes and Process Control, Optimization and 

Modelling of Business Processes and its benefits for business. Describes overview of the 

Modeling methods, description of software ARIS. 

Theoretical knowledge is applied in the practical part. This is an implementation of the 

Process of Realization steel construction in Steel Company which is modeled of software 

ARIS. 
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Úvod 

 V dnešní době je trh v drtivé většině přesycen produkty a služby a klíčovým faktorem 

úspěchu je nejen zlepšování kvality produktů a služeb, ale pružně reagovat na tyto změny, 

schopnost adaptovat se nové požadavky zákazníků.  

 Zákazníci jsou stále náročnější, proto podniky a firmy musí na danou situaci rychle a 

pružně reagovat, aby si i nadále udrželi svou pozici na trhu, udrželi si portfolio stávajících 

zákazníků a otevřeli se novým zákazníkům. Je nezbytné neustále zlepšovat procesy a 

zefektivnit řízení. Proto je nutné připravovat, přijímat a řídit inovace, bez kterých se dnešní 

vysoce konkurenční boj neobejde.  

Téma bakalářské práce jsem si vybrala, abych lépe pochopila důležitost systémového 

myšlení, pochopení potřeb podniku a jakým způsobem podnik vytváří modelace a simulace 

situací, které v podniku mohou nastat, jak rychle a jakým způsobem na tyto situace bude 

podnik reagovat. 

 Cílem bakalářské práce je seznámení se s problematikou systémového myšlení, 

modelování a simulace podnikových procesů, seznámení se se softwary, které nám modelace 

umožňují. Ve své práci se seznámíme se softwary ADONIS, ARIS a SIMUL8. Software 

ARIS jsem si vybrala pro modelaci ve své práci, protože se jedná o nejčastěji používaný 

software a zároveň finančně dostupný a v neposlední řadě je vázán na platformu SAP, která je 

hojně v průmyslových podnicích využívána. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola 

se je věnována systémovému myšlení, které nám nastíní princip a problematiku systémového 

řízení. V kapitole druhé a třetí se seznámíme s pojmem podnikový proces a procesní řízení. 

Čtvrtá kapitola je věnována softwaru ARIS, popisu softwaru, metodiky a možnosti 

modelování. Pátá kapitola obsahuje modelaci procesu v průmyslovém podniku, který vyrábí 

ocelovou konstrukci. 

 V závěru své bakalářské práce shrnuji své poznatky o dané problematice. 
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1. Systémové myšlení 

1.1 Pojem systémové myšlení 

Přestože v dnešní době je věnována velká pozornost informačním technologiím, 

analýzám, simulacím, vývoji metodik, technik a nástrojů, nejsou výsledky uspokojivé. Vývoj 

systému a aplikací jsou nákladné a většina výsledků nesplní očekávání, a právě proto je 

vhodné uplatnit systémové myšlení. Jedním z nástrojů je použití modelu systémového 

myšlení, který nám pomůže řešit složité podnikatelské problémy.   Tyto přístupy vyžadují 

změnu v přemýšlení a chování podniku. Je nutné se dívat na podnik jako na organizaci, 

tvořící systém, který je složen se vzájemně působících částí. Systémové myšlení můžeme 

chápat jako způsob nového myšlení a učení se. Systémové myšlení je uměním a vědou 

hlubokého pochopení jeho základních struktur.  

Systémové myšlení jako takové představuje specifický pohled, který má své výhody, 

využitelné metody a nástroje, ale také omezení a potenciální problémy [1].  

Systémové myšlení nás upozorňuje na pravidelné, opakující se procesy, které jsou 

součástí i komplexních systémů [2].  

Použitím systémového myšlení pro řešení problémů lze dosáhnout přiměřeného 

nalezení příčin a jejich následků, akcentování existence zpětnovazebných smyček mezi prvky 

v systému a jejich dopadů na chování systému a integrace časového hlediska do popisu 

systému i jeho chování [3].   

Hierarchický přístup 

Systém myšlení se skládá z prvků, které jsou hierarchicky uspořádané, který je zobrazen na 

obrázku 1. Patří sem: 

 Nadsystém 

 Systém 

 Subsystém 

Příkladem je holding – dceřiný výrobní podnik – továrna – úsek – oddělení  
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                             Obr. 1 Hierarchický princip systémového přístupu [1] 

1.1.1 Historický vývoj systémového myšlení 

Systémové myšlení vzniklo v první polovině 20. století.  Největší zásluhu na rozšíření 

systémového myšlení mezi ostatní vědní obory měl Rakušan L. von Bertalanffy. Vzniklo 

z různých vědních disciplín, jako je biologie, psychologie, kvantová fyzika. Systémové 

myšlení je myšlením analytickým i syntetizujícím. 

1.1.2  Principy systémového myšlení 

Základní principy z pohledu vývoje aplikace jsou: 

 Holismus a emergence – sledování systému jako celku. Usilují o dosažení výkonnosti 

celého systému, nikoliv jen o optimalizaci jednotlivých prvků.  

 Synergie – definování základních požadovaných funkcí. 

 Systémová hierarchie – zkoumá systém jako součást systému vyšší úrovně. Je 

množinou prvků a vazeb, které společně určují vlastnosti, funkce a chování systému 

jakožto to celku.  

 Regulace - základní vlastnost systému. 

 Komunikace – výměna informací mezi prvky systému a jeho okolím. Nejdůležitější je 

přesnost, úplnost a rychlost. Rychlá výměna dat vede k zvyšování efektivnosti 

v organizování systému a v chování jednotlivých prvků v systémech.  
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1.1.3 Modely systémového myšlení 

Jedním z nástrojů, které systémové myšlení poskytuje, jsou modely systémového myšlení. 

 Mentální modely – vytváříme si je v myšlenkách, které považujeme za potřebné, 

jsou nestabilní, proměnlivé, limitované schopnostmi lidí, apod. Patří sem analýzy, 

návrhy a jejich řešení. Kvalita těchto modelů je důležitá pro celý proces aplikace.  

 Myšlenkové mapy – jedná se o vizualizaci a zefektivnění myšlenkových modelů, 

dokumentování informací, které dále předáváme. 

 Diagram příčin a následků-  slouží jako prostředek, který analyzuje a popisuje 

příčiny vzniklých problémů, analyzuje možné následky.  

 Příčinně – smyčkový diagram – umožňuje identifikovat a modelovat parametry, 

které by měl systém naplnit a dále směřovat ve vývoji. 

 Diagram hladin a toků – vyjadřuje časový vývoj. 

1.2 Využití systémového myšlení pro zvýšení efektivnosti řízení 

průmyslového podniku 

Jak již bylo zmíněno, systémové myšlení je souborem vztahů mezi jednotlivými prvky 

systému. Je zde zahrnuta nejen organizační hierarchie a procesy, ale také postoje lidí, 

přijímání různých rozhodnutí, vyhodnocování informací. Právě tyto vazby nám určují, zda 

pokusy ovlivnit chování podniku bude úspěšné nebo nikoliv.  

Na základě hypotéz o chování systému můžeme pracovat s modelovým softwarem, v něm 

můžeme modelovat a zkoušet změny struktury systému, jaké změny to vyvolá, testovat různá 

opatření, zkoumat různé aspekty a nečekané důsledky jednotlivých rozhodnutí.  

Hledají se faktory, které brání v rozvoji. Vedou k tomu, že jsou přetíženi zaměstnanci, 

nestačí se realizovat zakázky, apod. Systémové řízení si proto vynucuje komunikaci mezi 

jednotlivými odděleními, vedením podniku, jen takto může podnik efektivně fungovat a ustát 

tlak konkurence.  

S pojmem systém a systémové myšlení souvisí pojem modelování podnikových procesů.  

Modelování podnikového procesuje náročný proces, který propojuje vazby a prvky mezi 

sebou navzájem. Na modelu můžeme experimentovat a hledat ty nejlepší řešení z hlediska 

požadovaného cíle.  

V další kapitole se seznámíme co je podnikový proces, jaké jsou výhody podnikového 

procesního řízení a modelování. 
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2. Podnikové procesy 

2.1 Proces 

Proces je soubor činností, které vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů, a tvoří výstup, 

který má pro zákazníka hodnotu [4].  

Proces je tok práce, postupující od jednoho člověka k druhému, a v případě větších 

procesů pravděpodobně z jednoho útvaru k druhému [5]. 

Jaký je cíl procesu? Především popsat situaci v podniku, jeho chování a postupy. Procesy 

jsou často podporovány informačními systémy. 

2.1.1 Typy procesů 

 Hlavní 

 Řídící 

 Podpůrné 

Hlavní procesy jsou pro podnik klíčové a přinášení podniku hodnotu. Jedná se o 

procesy, které jsou mapovány v podniku jako první. Právě tyto procesy tvoří zisk podniku.  

Řídící procesy nepřináší podniku zisky, mapují se jako poslední, ale jsou nutné pro 

chod podniku.  

Podpůrné procesy rovněž nepřinášejí podniku zisky, ale přesto jsou velmi důležité. 

Bez těchto podpůrných procesů by nemohl fungovat hlavní proces. Bývají mapovány hned po 

mapování hlavních procesů.  

Podnikový proces je souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu 

výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje. 

Jednou jsme v pozici zákazníka, jindy v pozici dodavatele [6]. 
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2.2 Restrukturalizace procesů  

Restrukturalizace procesů je nesdílnou součástí dnešní doby, pokud chce podnik i 

nadále zůstat úspěšný a chce zvýšit svou výkonnost. Tyto aktivity mohou být skokové nebo 

mohou zvyšovat přidanou hodnotu. Restrukturalizace a s ní spojené zavádění procesního 

řízení se uskutečňuje nejprve v definování rozsahu hlavních cílů, poté následuje důkladná 

analýza současného stavu v podniku. Údaje, které získáme pomoci elektronizace procesů, 

jsou významnou pomůckou, pomocí které zjišťujeme slabé místa podniku, odkrýváme jejich 

potenciál. Po této analýze je potřeba si vytvořit vizi budoucích procesů, které je nutno 

promyslet a analyzovat. Po tomto kroku provádíme optimalizaci a restrukturalizaci neboli 

reengineering, který spočívá v redukci těch činností, které podniku nepřináší přidanou 

hodnotu. Cílem restrukturalizace je překonat propast mezi současným a budoucím stavem, 

zvláště v procesech organizačních a technologických. Restrukturalizace se provádí pomocí 

systému ARIS Toolset nebo pomocí Microsoft Office.  

BRP (Business Proces Reengineering) si klade za cíl dosáhnout výrazné, popř. 

dramatické změny ve výkonnosti organizační jednotky a její části [7]. 

Přestože restrukturalizace procesů se provádí řadu let, vyzkoušela se řada variant dle 

povahy a potřeb podniků, dané situace v podnicích, apod. Doposud neexistuje i přes letité 

zkušenosti univerzální metoda reengireengu. 

Dle Hammera a Champyho bylo původně prohlášeno, že reengineering byl radikální. 

Nebylo jednoduché zlepšit nebo zpravit něco se již stalo [8]. 

Při restrukturalizaci bývají použity tyto metody: 

 BRP (Business Proces Reengineering) - nejprve probíhá identifikace podnikových 

procesů a zjištění jejich stavu, poté se vyhledají jejich slabé a kritické místa a 

jednotlivé procesy se zprůchodní a narovnají. Následně se zdokumentuje upravená 

funkční a procesní struktura. 

 TOC (Theory of Constraints) vyhledává nejslabší článek v procesním řetězci, posílí jej 

a následně se zvýší výkon celého procesního řetězce. 

 Zeštíhlení struktury podniku cílem je zjistit chod podniku, snížit počet pracovníků, 

zmapování jejich vytíženosti. 
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Přínosem restrukturalizace procesů bývá: 

 Zvýšení výkonnosti podniku 

 Snížení nákladů 

 Snížení zásob 

 Zvýšení rychlosti řízení 

 Rychlejší reakce na požadavky zákazníků 

2.3 Projektové řízení 

Procesní model ARIS Toolset můžeme využít i v oblasti řízení výroby zejména výroby 

sériové a efektivní. 

Hlavním přínosem pro podnik bude: 

 Snížení ztrátového času 

 Zlepšení cash flow 

 Lepší využití zdrojů – materiálových, finančních, lidských, apod. 

 Zkrácení doby výroby a dalších činností 

 Návaznost metod pomocí JIT (Just in Time) 

2.3.1 Procesní mapa 

Procesní mapa neboli procesní síť nám umožňuje pohlížet na procesy z různých 

pohledů. Cílem je umožnit orientaci osobám, pro které je podnik cizí, neznámý. Proto je 

velmi důležitým krokem v procesním řízení a modelování procesů. Každý podnik se skládá 

z velkého množství procesů a informací, a pokud přesáhnou únosnou míru, přehlednost se 

ztrácí, proto se procesy organizují do skupin.  

Procesní mapa je navzájem propojené procesy, jednotlivý proces nikdy nekončí, ale 

navazuje na něj proces další. Proto v procesní mapě je řešen nejen průběh procesu, ale 

zároveň jejich větvení. 
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3. Procesy a neustálý vývoj 

Podnik si neklade za cíl pouze definovat procesy, aplikovat je v podniku, ale zároveň si 

klade za cíl vylepšování a následné chování podniku, můžeme říci, že se jedná o neustálé 

zlepšování. Pokud budeme umět pochopit chování podniku, jeho strukturu a potřeby, budeme 

znát jeho silné a slabé stránky budeme umět podnik optimalizovat.  

Nejprve musíme v podniku stanovit strategii, kterou definuje zpravidla nejvyšší vedení 

podniku. Právě nejvyšší vedení podniku by mělo mít vize, kam by se měl podnik v budoucnu 

uchylovat. Strategie by se měla stát vstupní informací pro modelování procesu. Modelování 

procesů můžeme rovněž nazvat jako popis procesů. Nejčastěji bývá v podobě různých dat. 

Tyto data lze rovněž použít při mapování procesu. Namodelované procesy se poté převedou 

do praxe. 

Jako cíle procesů doporučuji volit vhodnou kombinaci čtyř skupin parametrů a to 

parametrů jakosti, služeb, nákladů a času [9]. 

Cílem změny je udržení životaschopné, efektivní a konkurenceschopné firmy nebo jiné 

organizace [10].  

3.1. Analýza procesů 

Je potřebná k optimalizaci studii procesů. Tyto data získáme z vykonávání procesů a 

modelování procesů, zdrojem těchto informací bývají zaměstnanci různých oddělení, nebo 

informační systém podniku.  

3.1.1 Optimalizace procesů 

Cílem optimalizace je snaha podniku neustále pracovat na zlepšení svého chování. 

Optimalizace provádí návrhy na vylepšení procesů na základě výstupu z analýzy procesů, 

které si kladou za cíl snížit náklady a zvýšit efektivnost. Optimalizací můžeme docílit změn 

malého charakteru, které jsou ihned zavedeny do procesu podniku, nebo může mít za 

následek radikální změnu v podniku. Ty mohou vést ke změně strategie, která zpravidla je 

zpracována vrcholovým vedením podniku.  
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Optimalizace může být:  

 Manuální 

 Automatická 

 S podporou softwaru 

3.2. Výhody procesního řízení a modelování 

Cílem procesního modelování je vytvoření procesního modelu organizace nebo její části 

[11]. 

Princip modelování je základním principem metod návrhu informačního systému. 

Metodické postupy a vlastnosti jejich nástrojů a technik vycházejí z myšlenky, že informační 

systém je modelem reálného systému. Informační systém poskytuje informace o svém okolí. 

[12]. 

 Výhodami procesního řízení jsou: 

 Uložení know – how  

 Přesně definovaná zodpovědnost 

 Možnost optimalizace 

 Reakce na dynamické změny okolí – pokud má podnik namodelovány procesy, 

kterými se řídí, poté je jednodušší na nové změny reagovat. Pokud se jedná o menší 

změny je možné reagovat okamžitě u větších změn s menší časovou prodlevou. 

 Podpora informačních technologií – v případě namodelování a implantace modelů do 

informačních systémů, které jsou v podniku používány, je využití procesů ještě 

efektivnější, neboť tyto informační systémy dodržování kontrolují.  

 ISO -  podmínkou pro certifikaci ISO je zmapování a definováni procesů v podniku. 

 Popis pracovních postupů – výhodou je jednotné, snadno čitelné postupy a chování 

podniku 
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3.3 Softwary na modelování podnikových procesů 

Softwary, pomocí kterých můžeme provést modelaci a simulaci podnikového procesu je 

např. software ADONIS, SIMUL 8, ARIS.  

3.3.1 Software ADONIS 

ADONIS je graficky orientovaný program, s jehož pomocí lze modelovat veškeré 

činnosti prováděné v organizaci. Je koncipován jako univerzální nástroj typu krabicového 

softwaru, v základní standardní verzi umožňuje modelování veškerých aktivit organizace. 

Posláním softwaru ADONIS je soustavně zlepšovat v rámci podniku procesní 

výkonnost (Business performance). ADONIS představuje významnou podporu při tvorbě a 

dokumentaci procesních map, při  optimalizaci procesů, při restrukturalizaci a snižování 

nákladů a výdajů v podniku. Základem nástroje ADONIS je tzv. rámec pro procesní řízení a 

zavádění kontinuálního cyklu zlepšování procesů - BPMS (Business Process Management 

Systems).  

3.3.2 Software SIMUL8 

Program SIMUL8 , jehož výrobcem je firma SIMUL8 Corporation, je určen pro 

modelování podnikových procesů na bázi simulace událostí. Nástroj SIMUL8 slouží pro 

dynamické modelování a simulaci podnikových procesů.  

Pomocí programu SIMUL8 lze vytvořit animaci sledů události v procesu podniku, 

zároveň lze vytvořit celkový pohled na podnikový systém. 

3.3.3 Software ARIS 

 ARIS nedefinuje žádný přesný postup, spíše poskytuje řadu pohledů a nástrojů 

k modelování jednotlivých aspektů existence a fungování podniku, včetně procesů, 

umožňující vzájemně provázanou analýzu a návrh systému podniku [6]. 

 Detailně je software ARIS popsán v následující kapitole. ARIS Expess  jsem si zvolila 

pro modelování procesu realizace zakázky výroby ocelové konstrukce ve své případové 

studii. 
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4. Program ARIS 

Program ARIS (ARchitecture of Integrated Information Systems) působí na trhu od 

roku 1990, dodavatelem programu ARIS je německá společnost Software AG ( dříve IDS 

Scheer) známá také jako dodavatel informačního systému SAP, autorem je německý profesor 

A.W.Scheer ze Saarbrückenu. ARIS navazuje na systémy řízení jakosti ISO 9000. Je zaměřen 

na širokou oblast např. strategické řízení, jakost, bezpečnost, životní prostředí, apod. a vytváří 

komplexní model finanční reality, který podniku pomáhá k dosažení jejich cílů a strategií.  

Je sestavován ve dvou verzích: 

 Pro podniky 

 Pro úřady veřejné správy (obecní, městské, krajské) 

Rodina nástrojů ARIS se skládá z několika nástrojů, které efektivně podporují tvorbu a 

analýzu modelových podnikových procesů, které jsou znázorněny v tabulkách 2 - 5:  

                                      Tab. 1 Modelovací platforma ARIS [6] 

 Produkt Popis produktu 

1 ARIS Webdesigner 
Nástroj navrhování podnikových procesů pomocí přístupu 

k databázi ARIS přes Internet 

2 ARIS Toolset 

Nejrobustnější a uživatelsky nejnáročnější produkt, určen 

pro navrhování a optimalizaci podnikových procesů, 

vyhodnocení nákladů na procesy a simulaci využití zdrojů. 

Produkt umožňuje vytvoření modelu v grafické i textové 

podobě a podporuje různé druhy exportu a importu. 

3 ARIS Easy Design 

Nástroj je méně náročný než ARIS Toolset a rovněž slouží 

pro modelování procesů. Umožňuje integraci 

multimediálních objektů (text, video, zvuk). Vyhodnocení 

probíhá podle předdefinovatelných sestav. 

4 ARIS Simulation 

Souvisí s ARIS Toolset. Umožňuje simulovat průběh 

procesů, odhaluje míru proveditelnosti i slabá místa, 

pomocí předem nadefinovaných ukazatelů dokáže průběh 

procesu měřit. Výsledkem simulace je i zhodnocení využití 

personálních zdrojů. 
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5 ARIS BSC 

Založen na klasických metodách řízení výkonnosti 

Balanced Scorecard. Výsledky lze exportovat do různých 

dokumentů nebo propojit na www. 

6 ARIS Web Publisher 

Umožňuje publikaci procesních modelů na intranetu, 

nabízí šablony pro předávání informací o procesech, 

zajišťuje globální sdílení modelů i průvodní dokumentace. 

7 Process Comp@ss 

Produkt je nadstavbou základních produktů. Umožňuje 

sdílení dat, dokumentů, publikování dokumentů, 

přehlednou navigaci v podnikovém intranetu. 

 

                            Tab.2  Implementační platforma ARIS [6] 

 Produkt Popis produktu 

1 ARIS for my SAP 
Umožní upravovat referenční modely ze SAP R/3 

V ARISu. 

2 ARIS UML Designer 
Určen pro SW aplikací z navržených modelů. Konzistence 

mezi návrhem a vývojem je zajištěna v jednotné databázi. 

3 
ARIS P2A – 

Processes 
Převádí procesy do aplikací. 

4 
ARIS for 

INTERSHOP 

Podporuje zavádění a správu systému e-commerce. Nástroj 

vychází z Java a XML. 

5 
ARIS Integrator for 

Vitria (eng.) 

Podporuje procesně orientovanou integraci podnikových IT 

aplikací. 

6 
ARIS  for Hyperwave  

(eng.) 
Podporuje model podnikového portálu s řízením znalostí. 

7 
MDA Business 

Transformer (eng.) 
Převádí business proces model do aplikace. 

8 HR Link 
Umožňuje vytvářet modely a organizační struktury 

v ARISu z modulu HR SAP/R3. 
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Tab. 3 Controllingová platforma ARIS [6] 

 Produkt Popis produktu. 

1 
ARIS PCA – ARIS 

Process Cost Analyzer 

Umožňuje analýzu nákladů podle předdefinovaných metrik 

efektivnosti IT a procesů. 

2 

ARIS PPM – ARIS 

Process Perfomance 

Manager  

Umožňuje analýzu výkonu procesů podporovaných např. 

ERP, SCM, CRM, Workflow, apod. 

 

                                            Tab. 4 ARIS Scouts [6] 

 Produkt Popis produktu. 

1 
ARIS Quality 

Management Scout 

Pomáhá generovat procesy a řídit je podle normy ISO 

9000:2001. Zároveň umožňuje jejich aktualizaci při zachování 

zásad norem ISO. 

2 
ARIS Process Risk 

Scout 

Produkt produkující systém řízení rizik dle požadavků 

smlouvy Basel II. 

3 

ARIS 

Redocumentation 

Scout 

Propojení na Sap/R3 pro dodatečný popis systémové 

dokumentace, pokud byla během implementace SAPu 

zanedbána. 

4 
ARIS Software 

Engineering Scout 

Podpora spolupráce mezi analytiky a vývojáři při tvorbě 

softwaru. 

 

Výhodou a zároveň i nevýhodou nástrojů je silné propojení se systémem SAP. To nám 

umožňuje přímo v informačním systému spouštět funkce a naopak, ale bohužel toto propojení 

funguje právě jen s výše zmiňovaným systémem SAP, což je nevýhodou, neboť jsme při 

výběru omezeni pouze na tohoto dodavatele.  Proto ARIS je vhodný zejména pro ty, kteří 

využívají informační systém SAP. 
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4.1. Metodika ARIS 

Metodika ARIS nedefinuje žádný přesný postup, spíše poskytuje řadu pohledů a 

nástrojů k modelování jednotlivých aspektů existence a fungování podniku, včetně procesů, 

umožňujících vzájemně provázanou analýzu a návrh systému podniku [6], jak je znázorněno 

na obrázku 2. 

 

                                                    Obr. 2 Architektura ARIS [6] 

Metodika ARIS je určena pěti hledisky: 

 Datové hledisko –  je zaměřen na události, informace a stavy informačních objektů a 

okolí. 

 Procesní hledisko – zaměřen na vztahy mezi jednotlivými pohledy, podnikové procesy 

jsou centrem zájmu. 

 Výkonové hledisko – je hlavním nástrojem realizace průběžného zlepšování procesu, 

nebyl obsažen ve starších verzích. 

 Organizační hledisko – složení a následná vazba mezi pracovníky a organizačními 

jednotkami. 

 Funkční hledisko – skládá se z popisu funkcí, vztahy mezi jednotlivými funkcemi. 
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                              Obr. 3 Pohledy ARIS [6] 

Každá z těchto pěti hledisek se dále člení na úrovně: 

 Věcná úroveň – zabývá se činností podniku např. problematikou financí, personálu. 

 Zpracování dat – zabývá se zpracováním dat. 

 Implementace systému – zabývá se softwarovou a hardwarovou strukturou 

informačního systému. 

ARIS žádný přesný postup nedefinuje, preferuje se logický koncept systému. Je 

považován za výchozí bod procesního řízení. Metodika ARIS je úzce spjata se systémem 

ARIS Toolset a navazujícími aplikacemi., který je zobrazen v tabulce 6. 
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                                              Tab.  5 Postup metodiky ARIS [6] 

Krok Projektu Cíl 

Strategická analýza 

podniků a procesů a 

koncepční plán 

Vytvoření východiska procesního řízení a základní koncepce 

věcného systému. 

Popisuje se: 

 Strategické faktory a cíle 

 Problémy, záměry 

 Možnosti podpory podnikových procesů a řízení 

informačních technologií, apod.  

Vytvoření logického 

konceptu systému 

Vytvoření základního věcného modelu podniku zahrnující: 

 Model procesů 

 Model funkční struktury podniku 

 Datový model podniku 

 Organizační model podniku 

 Model produktů podnikových procesů a jejich věcných 

parametrů 

 Koncept aplikací, které mají podnik podporovat. 

Vytvoření konceptu 

informačního procesu 

Vytvoření logického informačního modelu podniku zahrnující: 

 Strukturu informačních procesů podniku 

 Organizační strukturu systému (vč. topologie sítě) 

 Základní strukturu aplikací systému 

 Logickou strukturu datové základny systému 

 Modulární a transakční strukturu systému. 

Implementace systému Implementace informačního systému podniku (resp. veškeré 

podpůrné infrastruktury procesů) zahrnující: 

 Implementaci datové základny a funkcí systému 

v konkrétním softwarovém a hardwarovém prostředí 

 Organizaci informačního systému (procedury, role, 
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uživatelé, systém provozu a řízení vývoje IS/IT). 

Provoz a průběžné 

zlepšování procesů 

Z hlediska postupu jde o zpětnou vazbu na základě měření 

výkonu podniku, analýz příčin nedostatků, návrhu opatření atd. 

4.2 Diagramy ARIS 

ARIS definuje několik diagramů, které zachycují pohled na proces. 

 Sémantické modelování   

 v organizačním pohledu – diagram organizační struktury 

 v datovém pohledu        - shlukové modely 

- nástroje UML 

- diagramy přiřazení atributů 

 ve funkčním pohledu        -   nástroje UML 

- funkční strom 

- Y – diagram 

- Diagram cíl 

 v procesním pohledu        -   diagram popisu funkcí 

- diagram informačních toků 

- diagram tvorba přidané hodnoty 

- matice procesů 

 pro modelování informačního systému  

 ve funkčním pohledu         -   diagram typu aplikace 

 v procesním pohledu         -   diagram přístupu 

 ve všech pohledech           -    nástroje UML 

 v organizačním pohledu    -   diagram topologie sítě  



 

 

18 

 v datovém pohledu            -   relační diagram 

- diagram přiřazených atributů 

 pro implementaci 

 v organizačním pohledu – schéma sítě  

 v datovém pohledu         – diagram tabulek 

 ve funkčním pohledu      – diagram aplikací 

 v procesním pohledu      – diagram fyzického přístupu 

 ve všech pohledech        –  nástroje UML 

 

Obr. 4 Informační model ARIS [6] 
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Metodika ARIS je podporována obecnými a standartními technikami jako jsou např. 

datové modelování, modelování tříd a objektů, funkční modelování nebo pomocí analytické 

techniky, cílené k účelu užití systému ARIS. Jedná se o finanční analýzu procesů ABC, 

technika Balanced Scorecards pro analýzu a tvorbu podnikové strategie, simulace a analýza 

jejich dynamiky, jak je znázorněno na obrázku 4.  

4.3 Nástroje ARIS 

Pro modelování procesu je vytvořen ARIS Toolset a ARIS Easy Design. Díky těmto 

nástrojům můžeme vygenerovat procesní směrnice, popisy pracovních míst., jak je 

znázorněno na obrázku 5.  

 ARIS Toolset je obsáhlejší než ARIS Easy Design. Kromě shodných nástrojů nám 

umožňuje vytvořit vlastní metodiku, sloučit modely, kontrolovat metodickou správnost, 

sloučení duplicitních objektů. Vytvořené procesy takto lze analyzovat z hlediska časového i 

nákladového, možnost ukládání ve více variantách nám umožní porovnávat jednotlivé 

modely. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena  od 200 000 Kč. 

ARIS Easy Design obsahuje metody potřebné pro modelování procesního modelu 

podniku. Umožní nám analýzu vztahů mezi objekty, vstupní sestavy. Pořizovací cena se 

pohybuje kolem 100 000 Kč.  
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Obr. 5 Modely ARIS Toolset [6] 

4.4 Modelování v metodě ARIS 

Základem jsou procesní modely, které se skládají z různých druhů a úrovní. K modelování 

se používají specializované diagramy. Účelem diagramu je znázornění a popis funkcí, které 

jsou propojeny do řetězce. Modely popisují logicky řazený sled funkcí. 

Základními prvky pro modelování jsou tyto základní prvky: 

    návrat na úvodní stranu, otevření nového dokumentu, otevření 

existujícího dokumentu, uložení rozpracovaného dokumentu,  náhled na tisk, tisk. 

     vyjmout, kopírovat, vložit, smazat, kopírovat formát 

    zobrazení atributů dokumentů, export grafiky do EMF 

(Windows Metafile), export grafiky do PDF, export informací  do modelu PDF, export 

informací do modelu RTF 

                       krok zpět, krok dopředu 
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zapnutí/vypnutí orientační mřížky, zapnutí chytání na referenční body,   editace 

procesového uzlu, vložení  atributu modelu, vložení textového  pole, vložení grafického 

prvku 

       zobrazení předchozího modelu, zobrazení dalšího 

modelu, nastavení velikosti zobrazení, lupa 

  vložení procesní vazby, vložení procesního uzlu 
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5. Případová studie 

Pro svou případovou studii jsem si zvolila namodelování procesu realizace zakázky ve 

středně velkém průmyslovém podniku, který se zabývá výrobou ocelových konstrukcí, který 

budu modelovat v softwarovém programu ARIS Express.  

 

                                                    Obr. 6 Úvodní obrazovka ARIS Express 

Na obrázku 6 je znázorněna úvodní obrazovka softwarového programu ARIS Express, 

který je zdarma dostupný. Lze na něm modelovat podnikové procesy, ale na rozdíl od 

placených nástrojů rodiny ARIS lze modelovat pouze pomocí základních nástrojů. Pro 

modelování svého procesu jsem si vybrala Process landscape. 
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                                                    Obr. 7 Prázdný dokument ARIS Express 

Na obrázku 7 je zobrazen prázdný dokument připraven pro tvorbu procesní mapy, což 

jsou navzájem propojené procesy, které nám umožňují řešit průběh procesu. 

Na obrázku č. 8 je zobrazen model procesu předvýrobní etapy výroby ocelových 

konstrukcí. Nejdříve obchodní oddělení navede do softwaru zakázku, která se bude 

zobrazovat všem ostatním oddělením.  

Následně se tato informace dostává na oddělení Projekce a konstrukce, kde podle 

projektové dokumentace je naveden do systému požadovaný materiál, z kterého má být 

výrobek vyroben, atypické požadavky zákazníka, apod.  

Dalším krokem v procesu je informace na oddělení technologické přípravy výroby. 

Jejich úkolem je zajistit u nákupu potřebný materiál, výrobní a montážní dokumentaci, 

rozpočítat kusovníky, naplánovat technologický postup normohodiny.   

Následně tyto informace přejdou na oddělení nákupu, kde se zjistí aktuální stav 

materiálu na skladu, v případě specifického materiálu, oddělení technologické přípravy 

musí vystavit objednávku, na základě které oddělení nákupu objednaná požadovaný 

materiál. V případě nedostatečného množství standardního materiálu, objednávku vystaví 

sklad. Technologické oddělení předá požadavky na oddělení plánování. 
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                                   Obr. 8 Zobrazení fáze předvýrobní etapy 

Plánovací oddělení rezervuje materiál ve skladě, zajistí volné kapacity a na základě 

technologického postupu a výrobní dokumentace začne vyrábět ocelovou konstrukci. 

Na obr. 9 je již zobrazena fáze výroby. Technologie přípravy výroby předá strojnímu 

středisku výrobní výkresy, řezné a pálící plány plechů,  technologické postupy, které 

vyrobí jednotlivé položky.  

Strojní středisko dále předá vyrobené položky na zámečnickou dílnu, které oddělení 

technologie přípravy výroby předá stejné podklady jako strojnímu středisku. Dílna vyrobí 

dílce (svařence). 

Oddělení jakosti udělá přejímku těchto dílců a v případě shody vydává protokol o 

přejímce. Těchto přejímek se může účastnit i zákazník nebo jím pověřený subjekt, je – li 

dohodnuto v kontraktu. V případě shody se provede povrchová ochrana dílce (svařence) a 

opět se provede kontrola na oddělení jakosti. Oddělení jakosti vystaví všechny certifikáty 

a protokoly o výrobku. 
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Oddělení expedice převezme hotový výrobek vč. protokolů. Zajistí informace o 

hmotnosti, zabalí výrobek a připraví k expedici. Tuto skutečnost navede do softwaru a 

obchodní oddělení předá informaci zákazníkovi a zároveň fakturačnímu oddělení, které 

vystaví fakturu.  

 

                                              Obr. 9 Fáze výroby ocelové konstrukce 

 

V následující tabulce 7 jsou zobrazeny výsledky modelace procesu, které musely být 

vytvořeny v programu Excell V základní verzi ARISu Express nelze vymodelovat přímý 

výstup. 
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       Tab. 6 Proces realizace zakázky v provozu výroby ocelových konstrukcí 

Procesní 

uzel 
Vstupy Zdroj Výstupy 

Obchod kontrakt zákazník požadavka zákazníka 

PaK požadavka zákazníka obchod 

konstrukční kusovník 

výkresy 

materiálové specifikace 

TgPV 

požadavka zákazníka obchod technologický kusovník 

konstrukční kusovník PaK výrobní výkresy 

výkresy PaK technologický postup 

materiálové specifikace PaK normy spotřeby času 

stav skladu sklad řezné plány profilů 

  

pálicí plány plechů 

rezervace materiálu ve skladu 

požadavky na nákup 

materiálu 

Nákup 

materiálové specifikace PaK 

nákupní objednávka požadavky na nákup 

materiálu 
TgPV 

Sklad 
nákupní objednávka  - 

dodávka materiálu 
Nákup 

informace o skladových 

zásobách 

materiál pro výrobu 

Plán 

technologický kusovník TgPV 
plán prací ve strojním 

středisku 

výrobní výkresy TgPV plán prací v zámečnické dílně 

technologický postup TgPV plán prací povrchové ochrany 

normy spotřeby času TgPV 

  

rezervace materiálu ve 

skladu 
sklad 

informace o skladových 

zásobách 
sklad 

kapacity výroby plán 

Strojní 

středisko 

plán prací ve strojním 

středisku 
plán 

vyrobené jednotlivé položky 

výrobní výkresy TgPV 

řezné plány profilů TgPV 

pálicí plány plechů TgPV 

technologický postup TgPV 

normy spotřeby času TgPV 

Zámečnická 

dílna 

plán prací v zámečnické 

dílně 
plán   

výrobní výkresy TgPV   

technologický postup TgPV   

normy spotřeby času TgPV   

vyrobené jednotlivé 

položky 

Strojní 

středisko 
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Jakost 

přejímka 
vyrobené dílce (svařence) 

zámečnická 

dílna 

protokol přejímce v "černém 

stavu“ 

Povrchová 

ochrana 
vyrobené dílce (svařence) jakost  

dílce opatřené povrchovou 

ochranou (nátěr) 

Jakost 

přejímka 

dílce opatřené povrchovou 

ochranou (nátěr) 

Povrchová 

ochrana 

protokol přejímce finálního 

výrobku 

Expedice 

finální výrobek 
Povrchová 

ochrana 

informace o expedovaném 

výrobku 

protokoly o přejímkách jakost  

  informace o hmotnostech 

výrobku 
PaK 

Obchod 
informace o expedovaném 

výrobku 
Expedice 

informace o ceně 

expedovaného výrobku 

Fakturace 
informace o ceně 

expedovaného výrobku 
Obchod faktura 

 

Celkové zhodnocení modelovaného procesu 

V modelu je zobrazeno 14 oddělení, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny a 

předávají si informace pomocí softwaru ARIS. 

Model ukazuje, kterými etapami prochází výroba jednoho výrobku (svařence), která 

oddělení se na tom podílejí, jak jsou mezi sebou propojeny.  

Celkově bych modelaci procesu hodnotila kladně. Jednotlivá oddělení jsou mezi sebou 

propojena, zobrazuje se reálný stav skladových zásob, kontrola oddělení technologické 

přípravy výroby s dílnami a oddělením jakosti.  

Z důvodu základní verze ARIS Express nešlo v softwaru namodelovat normohodiny 

v procesu výroby ani přesné spotřeby materiálu.  

Software ARIS Express, ve kterém jsme čerpala informace, není vhodný pro průmyslový 

podnik, proto si podnik svými vnitřními zdroji vyvíjí nový software „šitý“ na míru pro řízení 

procesů výroby pod obchodním názvem HARDIS. 
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6. Závěr 

Systémové myšlení nám nabízí soubor technik a nástrojů, pro lepší pochopení 

podniku, mezilidských vztahů. Mělo by nás nasměrovat k lepšímu způsobu myšlení, 

pochopení systému a fungování podniku, vyhodnocení informací. Základem efektivního 

využití systémového myšlení nejsou pouze techniky, nástroje a modelace procesů, ale 

především snaha něco zlepšit a tato ochota by měla začít především sám u sebe. 

Procesní přístupy umožňují podnikům zefektivnit výrobu, dosáhnout vytýčených cílů. 

Využívání podnikových procesů se dnes stalo součástí každého podniku, protože pouze 

ten podnik, který má snahu o zlepšení a zefektivnění své výroby může obstát na 

konkurenčním trhu.  

Ve své bakalářské práci jsem představila ucelený proces řízení, modelování a 

optimalizaci výroby pomoci různých metodik a modelací, které pomáhají podnikům 

k dosažení těchto cílů. Pomocí modelů můžeme zjistit, jaké překážky nás mohou čekat a 

jak se na ně připravit.  

V případové studii, jsem popsala software ARIS, pomocí kterého jsem modelovala 

proces realizace zakázky v provozu výroby ocelové konstrukce průmyslového podniku. 

Na modelové studii je zobrazen, jak pomocí vhodného softwaru podnik může modelovat 

situaci, která v podniku může nastat. Ve své studii jsem zobrazila postup výroby ocelové 

konstrukce od přijetí objednávky od zákazníka, přes předvýrobu, výrobu až po konečnou 

expedici k zákazníkovi. Modelace ukazuje užitečnost a zefektivnění procesu výroby.   
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