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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku řízení technologických změn ve 

firmě. Dále se zabývá informačními systémy a zlepšováním workflow. Teoretická část je 

nejdříve věnována obecnému managementu kvality, poté se zaměří na management změn a na 

změnu jako takovou. Dále projednává výhody informačních systémů a rozebírá pojem workflow 

z různých definic. V Praktické části se pak zabývá převodem papírového formuláře na řízení 

změn do elektronické podoby za použití software Microsoft Sharepoint Foundation 2010 a 

Microsoft Sharepoint Designer 2010. Kdy řešení je provedeno formou zběžného návodu na 

instalaci a popisu základních úkonů při práci ve výše zmíněných programech. 
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Abstract 

This diploma thesis focuses on the possible problems of managing technological change 

in the company. It also deals with information systems and improving workflow. The theoretical 

part is at the beginning devoted to general quality management, then it focuses on change 

management and change in particular. Moreover, it discusses the benefits of information systems 

and discusses the term workflow from different angles. The practical part deals with the transfer 

of paper form to electronic form using specific software called Microsoft Sharepoint Foundation 

2010 and Microsoft SharePoint Designer 2010. The solution is carried out through a cursory 

instructions for installation of required software and description of basic actions needed to 

complete assignment in the above mentioned programs. 
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ÚVOD 

Počátek 21. století je provázen velmi silnou globalizací a zvyšující se rychlostí provádění 

inovací ve všech oblastech lidského působení. Na rozdíl od minulosti, kdy trvalo až několik 

dekád, než se závažněji projevil vliv nějaké nové technologie do každodenních životů 

obyčejných lidí, je nyní tato doba podstatně kratší. Současný trh lze charakterizovat jako období 

neustálé evoluce a zlepšování a hlavně jako období významných změn ve všech odvětvích 

lidského působení. Ať už se změny týkají nových technologií, aktualizací zastaralých či 

dodržování nové legislativy. Změny, jež nás všechny postihují, jsou neustále častější, avšak doba 

potřebná k tomu, abychom se s nimi vyrovnali, je naopak kratší. Navíc bude v budoucnu určitě 

tento trend dále zesilovat.  

 

Řada podniků se dostává stále častěji do nebezpečné situace ohrožení. Snižuje se hlavně 

jejich konkurenceschopnost a schopnost využití výhodných příležitostí. Často se stává, že podnik 

nevyužije vhodně příležitost což, vede k jeho stagnaci, ta je pak projevem selhání a 

jednoznačným krokem ke krizi, která může mít pro podnik katastrofické důsledky. Tomu všemu 

je možné zabránit jen hledáním nových přístupů a metod managementu. 

 

Managementem je dnes míněno vykonávání vzájemně provázaných aktivit, které jsou 

systematicky uspořádány a mají daný řád. V rámci managementu lze rozpoznat řadu aktivit, 

které jsou nedílnou součástí manažerského procesu a jsou vzájemně propojeny. Mezi základní 

manažerské funkce patří plánování, organizování, vedení a kontrolování [6]. 

 

Abychom v praxi mohli provést nějakou změnu, je nutné si uvědomit, že žádnou změnu 

nelze realizovat bez jejího správného řízení a korigování. Proto se v poslední době rozmáhá 

odvětví managementu, které se přímo věnuje změnám a jejich řízení, jež navazuje na obecný 

management. 

 

Management změn (Change Management) je dnes již nezbytnou součástí správného 

fungování každé organizace. Hlavním bodem takovéhoto managementu by měla být potřeba 

kontinuální změny reagující na měnící se vnitřní i vnější prostředí a rovněž i zaměřený na volbu 

předmětu změny, její pružnou přípravu, realizaci a využití. Jde jinými slovy o přeměnu celého 

podniku od jednoho stadia ke druhému, od jedné kultury ke druhé neboli o transformaci 
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myšlenky na nový produkt, na výrobní nebo řídící proces či novou službu v průmyslu nebo 

obchodě. 

 

Cílem mé diplomové práce je zdokonalit proces zavádění a schvalování technických 

změn tím, že převedu stávající způsob řízení těchto změn skrze papírové formuláře do podoby 

elektronické za použití software, jež mi firma určila. Tento formulář pak musí být v elektronické 

podobě k dispozici vybraným lidem skrze interní informační systém firmy tzv. intranet, který 

firma využívá ke své komunikaci. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Zásady managementu kvality 

V normě ČSN EN ISO 9000:2000 je definováno osm zásad efektivních systémů 

managementu kvality. Tyto zásady jsou rovněž základem koncepce, která je postavena na bázi 

EFQM Modelu Excelence. Všech osm zásad je základem pro funkční systém kvality [7]. 

Tématiky rozebírané v této práci se bude dotýkat hlavně princip neustálého zlepšování a 

rozhodování na základě faktů. 

1.1 Neustálé zlepšování  

 

Jedním z principů systémů managementu kvality je princip nazývaný Neustálé 

zlepšování. Obecně by mělo jít o trvalý cíl na všech úrovních organizace. Všechny organizace 

mají vždy dostatek příležitostí k dalšímu zlepšování. Inovace by měly být orientovány na 

procesy a tvorbu nových hodnot pro všechny zainteresované strany. [17]  

 

Pak je ovšem otázkou, jestli se zlepšovat, i když například používáte technologii, která je 

na úrovni současného vědění a nic lepšího není. Může jít například o technologii, kde dosahujete 

ppm=1. Takový proces by se zlepšoval jen velice obtížně. Teoreticky by se dalo dosáhnout 

ppm=0, ale zřejmě by bylo potřeba vynaložit obrovské náklady kvůli jednomu vadnému kusu. 

Pozor, pokud jde například o výrobek mající zásadní vliv na život či zdraví, je důležité zvážit i to 

jedno PPM. Mohlo by se jednat například o potenciálně nebezpečné implantáty, součásti letadel, 

speciální zdravotnické pomůcky, bezpečnostní díly automobilů. Zde je vidět, že zlepšovat nelze 

uskutečnit všude, ale vždy se najdou oblasti, kde zlepšování možné je. Může jít například o 

vývoj nových produktů či technologií, zlepšení procesů (zprůhlednění systému, omezení 

papírování,…). Nemusí se zlepšovat všechno a všude za každou cenu. Zlepšovat je vhodné tam, 

kde to dává smysl [7].  

 

Obecně by se zlepšování mělo zaměřit na vyhodnocování účinnosti a efektivity procesů. 

Procesy totiž mají být měřitelné a dají se pak na základě vyhodnocení faktů posoudit. Je tedy 

nutné se rozhodovat na základě dat a číselných důkazů, nikoli na základě pocitů. Začít by se 

mělo u plánů, které stanoví cílové hodnoty (Plan). Pokračovat by se mělo vlastním prováděním 

procesů (Do). Dále se uskutečňuje monitorování (ideálně ve stanovených pravidelných 
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intervalech) skutečného stavu procesů a porovnání s vytyčenými cíli (Check). Na závěr může 

následovat již jen vlastní zlepšování (Act). Jde o tzv. Demingův cyklus PDCA (viz obr. 1) [7]. 

 

 

Obrázek 1 Demingův cyklus PDCA [20] 

 

1.2 Rozhodování na základě faktů 

 

Jak bylo zmíněno výše, je třeba se rozhodovat na základě dat a čísel. Cílem je rozhodovat 

se správně. Rozhodovací procesy by měly být na všech úrovních řízení co nejobjektivnější. Proto 

je vyžadováno, aby efektivní a správná rozhodnutí manažerů byla založena na hluboké analýze 

dat a informací, nikoli na pocitech a subjektivních názorech [17]. 

 

Jedním z požadavků normy ISO 9001:2008 je požadavek na monitorování a měření. Tedy 

tzv. reporting, který zabírá relativně hodně času, by měl poskytnout managementu podklady pro 

rozhodování. Ostatně, jak by firma rozhodovala o plánování nákladů na lidské zdroje, pokud by 

nevěděla, jaké má například tržby, neznala počet reklamací, náklady na reklamace, 

předpokládané tržby na základě nově získaných projektů, atd. Tato data jsou přístupná až po 

tom, co se začnou měřit[7]. 

 

V rámci monitorování a měření se většinou vypracovává spousta tabulek a grafů, které 

mohou sloužit pro rozhodování. Mnohdy se zdá, že vedení chce tabulky, které nikdo nikdy 

nebude potřebovat. Auditoři, zejména ti externí, rádi doporučují v rámci zlepšování 

monitorování nejlépe úplně všeho. Tím občas bohužel vzniká tlak na vytváření umělé a 

nepotřebné zaměstnanosti, která ve svém důsledku zvyšuje náklady. Na druhou stranu je to právě 
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management, který by měl rozpoznat, kde je hranice užitečnosti a kde již musí říci ne dalším 

tabulkám, grafům a reportům [7]. 

2 Řízení změn 

V praxi se můžeme setkat s tím, že manažeři různých úrovní se nemohli shodnout ve 

svých názorech na určitý problém či situaci uvnitř firmy, protože každý z nich ji vnímal 

odlišným způsobem. Zdrojem rozporů může být odlišná míra informovanosti a 

zainteresovanosti, odlišné vzdělání či například osobnostní charakteristiky vedoucí k odlišnému 

vnímání a prožívání. Proto jde o dlouhodobý proces, který vyžaduje značné úsilí managementu, 

aby změnil své chování a signalizoval změnu svým podřízeným a svému okolí. [3] 

 

2.1 Definice změn 

 

Stejně jako v přírodě, ani ve společensko-ekonomické realitě není možné mluvit o 

stabilitě, ale typická je proměnlivost, která může mít charakter růstu, ale i degenerace. Změny 

jsou nevyhnutelným projevem reality [1]. 

 

Změnu je možno charakterizovat několika způsoby. Změnou může být jednoduše odklon 

od stávajícího stavu; různých definic změn však existuje celá řada, na ukázku si uveďme alespoň 

některé z nich. 

 

Mezi manažery se často objevuje názor, že ..změna je nepřetržitý a částečně i 

nepředvídatelný a nejednoznačný proces, jehož prostřednictvím se firma vyrovnává nejenom se 

změnami prostředí, ale i se změnami ve vnitřním prostředí firmy.“ Obhájci tohoto přístupu 

změny tvrdí, že změna se snadněji uskutečňuje v turbulentním konkurenčním prostředí, kde 

působí firmy, protože v těchto měnících se vnějších podmínkách si firma musí v reálném čase 

přizpůsobit své vnitřní procesy a chování [10]. 

 

Z ekonomického hlediska je změna projevem vývojového procesu a v současné době je 

vyvíjen velký tlak právě na potřebu změny. Zde máme několik dalších případů, jak změnu 

definovali různí autoři: 
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 „Změna spočívá v přeměně z výchozího stavu na stav cílový za účelem zlepšení pozice 

společnosti na trhu a tato péče o rozvoj podniku a jeho procesů musí být přitom neustálá“ [12]. 

 

V další definici je kladen důraz na cíl, jehož dosažení obnáší neustálé monitorování a 

reagování na změny klíčových externích a interních faktorů.  

 

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

organizace.“ [10] 

 

 Poslední uvedená definice změny je zaměřena především na zlepšvání kvality u 

specifických znaků určitého objektu či děje. 

 

 „Změnou se rozumí kvalitativní přeměna určitých charakteristických parametrů, které 

popisují stav objektu nebo děje“. [11] 

 

Ať už definujeme změnu jakkoli, musíme klást hlavně důraz na to, že změna ve firmě 

znamená zejména nové přiležitosti, ne jenom hrozbu či ztrátu, kterou se snažíme eliminovat nebo 

alespoň zmírnit. 

 

2.2 Proces řízení změn 

 

Proces řízení změn by měl být organizován na základě několika klíčových pravidel: · 

Každý jednotlivý návrh na změnu musí být posouzen za účasti příslušných předem definovaných 

členů týmu projektu (projektový tým, uživatelé, další účastníci, …).  

 

Jedním z výsledků hodnocení změny je rozhodnutí, zda se jedná o změnu, jejíž realizace 

se dotkne některých klíčových parametrů smluvně zaznamenaných dohod o výstupech projektu 

(specifikace, kvalita, čas, cena), a zda je tedy třeba tyto smluvní dohody modifikovat.  

 

Mělo by být stanoveno jedno centrální místo pro ukládání informací o změnách a 

problémech. Souhrn informací o těchto procesech je soustředěn na formulářích změn, které 

podléhají standardnímu procesu správy dokumentů, a to jak v duchu dokument managementu, 

tak v souvislosti s ISO 9000/TQM.  
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 Je stanoven manažer změn a skupina řízení změn s jasně definovanou pravomocí pro 

rozhodování o změnách s dopady do definice projektu nebo smluvních vztahů. Skupina řízení 

změn by měla být obsazena zástupci všech účastnících se stran, aby bylo zajištěno vyvážené 

rozhodování o změnách na bázi principu win-win.  

 

Projednávání souhrnných informací o změnách a problémech je zařazováno jako jeden z 

hlavních bodů pravidelných jednání o stavu projektu. Neustále probíhá hodnocení položek změn 

(a jiných problémů a situací vyžadujících řešení) a vypracovávání a přijímání příslušných 

strategií řešení nebo implementace. [2]. 

2.3  Postup změny 

 

Jednoduchý způsob, jak postupovat při prosazování chtěných a plánovaných změn, 

vypracoval Američan Edwards Deming, pokud se firma rozhodne ke změně a použije Demingův 

přístup, viz obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ první fáze - změnu je potřeba naplánovat a jakýmkoli úvahám by měla předcházet 

analýza současného stavu firmy, jejích silných a slabých stránek, tržního prostředí, 

Obrázek 2 Postup změny (Chreňo, 2015) 
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vytíženosti, personálního obsazení současných i budoucích organizačních jednotek. 

Po zhodnocení varianty je nutné alespoň nastínit projekt změny, jeho plnění z hlediska 

času, zdrojů a kvality. Je rovněž nutné vybrat lidi, kteří budou projekt řídit 

a koordinovat a někoho, kdo bude odpovídat na dotazy pracovníků. Velmi důležité 

je odpovídajícím a vhodným způsobem informovat zaměstnance o změně. Změny 

totiž vyvolávají v lidech pocit nepohodlí a odporu a ten je brzdí. 

 

■ druhá fáze - implementace změny je nejdůležitější a nejtěžší fáze. Je třeba přesvědčit 

pracovníky, aby zaváděnou změnu akceptovali. V této fázi musíme počítat s otevřeným i 

skrytým odporem pracovníků, kteří se změnou nesouhlasí, případně jsou nějakým 

způsobem nepříjemně zasažení – dostanou výpověď, přijdou o drobné výhody atd. 

Nejlepším způsobem, jak bojovat s odporem, je komunikace. 

 

■ třetí fáze - po realizaci změny následuje kontrola. Pokud neuděláme kontrolu pořádně 

nebo neuděláme vůbec nic, neodhalíme nedostatky, které mohou být v budoucnu 

nebezpečné nejen pro efekt změny, kterou jsme uskutečnili, ale i pro podnik jako celek. 

Při kontrole je třeba věnovat velkou pozornost zejména hodnocení toho, zda byl nebo 

nebyl dosažen plánovaný stav, zhodnotit dodržení využití zdrojů, které byly k dispozici. 

Hlavně z hlediska budoucnosti je podstatné věnovat část kontroly největším problémů a 

navrhnout jejich optimální řešení. 

 

■ poslední fáze - má dva velké úkoly. Za prvé by měly být opraveny a odstraněny 

chyby z předchozích fází. Za druhé by se výsledek změny měl stát součástí 

normálního, obyčejného života organizace.[4] 

 

2.4   Překážky změny 

 

Lídři a manažeři změn někdy nemohou pochopit, proč osoby či skupiny osob nechtějí z 

celého srdce přijmout změny, které chtějí zavést, když jsou přitom pro ně tak výhodné. Často 

označují tento postoj jako "odpor ke změnám." [25] 

 

Existuje celá řada příčin, které vedou k neúspěchu snah o změnu ve firmě. Zde jsou 

uvedeny jedny z nejzávažnějších překážek při realizaci změny:  
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■ odpor zaměstnanců,  

■ nevhodná kultura firmy,  

■ špatná komunikace / plán,  

■ nedotažení změny do konce,  

■ nedostatečný souhlas vedoucích pracovníků,  

■ nedostatečné dovednosti či vybavení.  

 

Pokud existují překážky, které brání změně, je nutné je potlačit a překonat bariéry. 

Znamená to pochopit podnikovou kulturu, být na změnu připraveni a mít podporu lidí.[5] 

Největší a většinou první překážkou změny je odpor zaměstnanců. Důvodů, proč se zaměstnanci 

brání změnám, je mnoho a v každé firmě se liší. Avšak nejčastější případy jsou:  

 

■Strach z neznáma – což je obecná vlastnost většiny populace, protože většina lidí 

je pohodlná a odmítá opustit své jistoty a komfortní zónu. 

■Pocit manipulace – Lidé nemají rádi pocit, že je s nimi manipulováno, proto je 

nutné snažit se je zapojit do procesu změny, aby zde mohli přispět svými silami a 

nápady. Jsou-li lidé do procesu změny zapojeni, ztrácí pocit, že je s nimi 

manipulováno. 

■Změna jim přidá práci – Pokud to není v tom smyslu, že by zaměstnanec 

nestíhal, tak  by se manažer měl rozhodnout na základě faktů a člověka, který 

není schopen vykonávat nově požadovanou práci, buď přemístit nebo vyhodit. 

 

Dalšími překážkami změn může být:  

■Tradice  

 ■Nedostatečný respekt zaměstnavatele  

 ■Strach ze selhání  

 ■Přílišná spokojenost se současným stavem firmy atd..[10].  

 

 Zaměstnanci i manažeři potřebují vědět do detailu, co přesně se od nich očekává a jaký 

výkon od nich bude požadován. Musí být zaveden způsob chování firmy při zavádění změn. 

Z kognitivního hlediska by měl manažer nasadit strategii, která by propojila cíle organizace, 

osobní cíle zaměstnanců a při tom se snažit o jejich motivaci. Dále by měl zajistit trvalé 

koučování prostřednictvím procesu změny, aby překonal veškeré překážky a odpor změny. [25] 
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3 Informační systém  

Zavedení efektivního informačního systému není v současnosti vůbec jednoduchou a 

v mnohých případech ani levnou záležitostí. Na trhu jsou moderní nejnovější informační 

systémy, které je nutno softwarově licencovat, a náklady navíc tvoří investice do hardware, na 

kterém tyto systémy budou spuštěny. Je zde však i alternativa, kdy má firma možnost si 

jednoduchý informační systém vytvořit sama pomocí základních programátorských znalostí, a 

softwaru,  jež je na internetu volně k dispozici v podobě volně šiřitelných softwarů tzv. freeware. 

Dokonce jsou mnohdy k dispozici verze starších, za jiných okolností placených softwarů. Avšak 

otázkou pak zůstává, jak bude informační systém kvalitní a zda tak bude vyhovovat současným 

potřebám firmy. 

 

Kvalitní informační systém podniku je významnou konkurenční výhodou v dnešním 

podnikatelském prostředí a jen ten podnik, který bude investovat do jeho rozvoje a cílevědomě 

ho budovat, má šanci být v dnešní době úspěšný. Kombinace moderní výpočetní a komunikační 

techniky umožňuje vytvořit silný prostředek pro efektivnější práci podniku, počínaje 

administrativou až po řídící činnosti. V konkurenčním prostředí je tak možné získat značnou 

výhodu úspěšným a včasným zavedením informačního systému. V opačném případě je nutné 

smířit se se zaostáváním v důsledku nepřizpůsobením se změnám, které v dnešním světě neustále 

rychleji nastávají. Firmy tak musí na nové trendy určitým způsobem reagovat, pokud chtějí držet 

krok s technickým rozvojem a konkurencí.  

3.1 Definice informačního systému 

 

Systém je obecně chápán jako množina prvků a vazeb mezi nimi. Systémem se označuje 

určitá část reálného světa se svými charakteristickými vlastnostmi. Pokud na systémy nazíráme 

tímto způsobem, tak je dělíme na systémy přirozené, kdy hlavní části systému nejsou vytvořené 

člověkem a existují nezávisle na něm, a systémy umělé, které jsou vytvořené člověkem. Systém 

má vždy vstupní a výstupní vazby, díky kterým získává informace z okolí a jiné informace do 

okolí předává. 

 

 Tato definice vymezuje člověka jakou součást informačního systému a zmiňuje se o 

distribuci informací dle potřeb jejich příjemců. 
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 „Soubor lidí, metod a technických prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, 

zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a poskytování informací dle potřeb příjemců 

informací činných v systémech řízení.“ [9] 

 

Jiná definice popisuje informační systém z pohledu, kdy se informační systém obecně 

považuje za podpůrný systém pro řízení a jde o tzv. podnikový informační systém. Pokud chce 

podnik projektovat systém řízení, musí znát své cíle a informační systém řešit tak, aby se těmto 

cílům podřídil a podporoval jejich dosažení. 

 

 „Podnikové informační systémy jsou aplikace, které představují softwarová řešení užívaná k 

řízení podnikových dat, a která pomáhají plánovat celý logistický řetězec od nákupu přes sklady, po 

výdej materiálu, řízení obchodních zakázek od jejich přijetí až po expedici, včetně plánování vlastní 

výroby a s tím spojené finanční a nákladové účetnictví i řízení lidských zdrojů.“ [8] 

3.2 Význam podnikových informačních systémů 

 

První systémy zabývající se automatizovaným řízením – tedy managementem toku práce 

byly založeny na tzv. funkčním způsobu řízení. Takto řízený systém byl orientován na 

dovednosti, které tvořily základní kritéria organizačního dělení. 

 

Informační a komunikační technologie tedy tvoří v dnešní době důležitý rámec 

podnikových informačních systémů (vedle jiných, například výrobních technologií). Je to proto, 

že se dotýkají prakticky všech podnikových oblastí či osob působících v podniku. IS slouží pro 

podporu usnadňování veškerého řízení, nejenom procesního. 

 

Informační systémy podniku je třeba chápat ve třech základních rovinách. To, co 

nejčastěji míníme pod pojmem informační systém, je jenom jeho nejužší rovina, která zahrnuje 

standardní podniková softwarová řešení. Jedná se o systém podporovaný informačními a 

komunikačními technologiemi. Jsou to tedy informace zapsané a zpracované v určité relační 

databázi. Tato data mají sloužit především k automatizaci některých činností a k usnadnění práce 

lidského faktoru (podpora rozhodování). 

 

Další, poněkud širší rovinou je informační systém formalizovaný. Ten v sobě navíc 

zahrnuje ještě informace dostupné na nejrůznějších (elektronických) nosičích, ale i doklady, 
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formuláře, předpisy či zprávy. Tyto údaje bývají obvykle obtížněji přístupné, i když mohou být 

také spravovány pomocí určitého softwaru. 

 

Poslední a nejširší rovinou jsou vlastně veškeré informační toky v podniku, včetně těch 

dat a zkušeností, které jsou uloženy pouze v hlavách zaměstnanců a jsou předmětem 

managementu znalostí. Tuto rovinu bychom mohli nazvat obecně komplexním sociotechnickým 

IS podniku. [13] 

 

Shrnutím jde říci, že informační systémy lze chápat jako uspořádání vztahů mezi lidmi, 

datovými a informačními zdroji a procedurami jejich zpracování za účelem dosažení 

stanovených cílů. Hlavní přínos IS spočívá v možnosti zautomatizovat zvolené činnosti a díky 

tomu realizovat úspory v podniku. 

 

3.3 Podnikové informační systémy a jejich dělení: 

 

Na podnikové informační systémy můžeme pohlížet z několika různých hledisek. Zde si 

uvedeme jen základní příklady, a to z hlediska technologického, výroby a odbytu či architektury. 

3.3.1 Technologický model IS 

 

Tento pohled lze znázornit pomocí vrstev, které na sebe navazují (viz obr 3). Základ tvoří 

hardware, na který je dále navázán operační systém. Zejména u hardwaru je nutné dbát na 

smysluplný výběr, aby tato část, která nejvíce zastarává, byla schopna bez problémů obsluhovat 

další dílčí části. Operační systém je zvolen s ohledem na výběr dalších komponent. Na tomto 

standardním systému (hardware a software) běží databázový systém zajišťující datovou podporu 

pro aplikační software, jenž celý tento pohled završuje. Existují i aplikace, které nejsou vázány 

operačním systémem (multiplatformní) a to zjednodušuje jejich přenositelnost [13]. 

 

Obrázek 3 Technologický model podnikového informačního systému [13] 
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3.3.2 IS z hlediska architektury 

 

Informační systémy jdou dělit z několika hledisek, na obrázku 4 můžete vidět, jak vypadá 

rozdělení IS z hlediska architektur 

 

Globální architektura je základním schématem, ideou informačního systému. Tvoří ji 

jednotlivé stavební bloky, které představují skupiny aplikací včetně jejich datových základen a 

technického vybavení.  

 

Dílčí architektura se pak zaměřuje na podrobnější návrhy IS podle různých hledisek – 

můžeme zde nalézt analogii s plány rozvodu vody, elektřiny a plynu v plánu domu. 

 

Funkční architektura rozděluje informační systém na subsystémy, skupiny funkcí 

postupnou dekompozicí globální architektury. Tato dekompozice probíhá až k dílčím 

elementárním funkcím. 

 

Procesní architektura se zaměřuje na popis budoucího stavu procesů v podniku se 

zaměřením na neautomatizované činnosti a funkce IS, které jsou plánovanými reakcemi na 

události, ke kterým bude docházet. Smyslem této architektury je připravit co nejefektivnější 

reakce podniku na externí události. 

Obrázek 4 Dělení IS z pohledu architektur [16] 
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Technická architektura určuje typy a rozmístění prostředků výpočetní a komunikační 

techniky. Znázorňuje se schématem a specifikací počítačových sítí, serverů, počtu koncových 

uživatelských počítačů a dalších zařízení. 

 

Technologická architektura určuje způsob zpracování jednotlivých aplikací v těsné 

návaznosti na definovanou technickou, datovou a programovou architekturu. 

 

Datová architektura představuje návrh datové základny organizace. Při návrhu 

vycházíme z definice jednotlivých objektů a jejich položek, a vzájemných vazeb mezi nimi. 

Zvolíme vhodný datový model, přičemž v současnosti patří jednoznačně k nejrozšířenějším 

relační model. Výsledkem datové architektury je schéma všech databází a jejich vět, například v 

podobě entito-relačního diagramu společně s tabulkami struktur vět. V dnešní době představuje 

databázovou implementaci. 

 

Programová (softwarová) architektura určuje, z jakých programů, programových 

komponent se bude výsledný informační systém skládat a jaké vazby budou mezi nimi existovat. 

Komunikační architektura definuje vnější rozhraní systému a jeho komunikace s 

okolím. 

 

Řídící architektura definuje pravidla fungování systému, standardy, organizaci služeb 

uživatelů. Do této architektury lze také zahrnout organizační strukturu a pravidla fungování 

systému [16]. 

 

Obecně lze říct, že jakýkoliv Informační systém se skládá z následujících komponent: 

■ technické prostředky (hardware) – počítačové systémy různého druhu, 

■ programové vybavení (software) – tvoří programové systémy, řídící chod počítače, 

■ organizační prostředky (orgware) - soubor nařízení a pravidel pro provoz a využívání 

IS, 

■ lidská složka (peopleware) - řeší otázky adaptace a účinného fungování člověka v 

počítačovém prostředí, do kterého je vsazen), 

■ okolí systému (reálný svět – tvoří informační zdroje, uživatelské nároky a požadavky, 

legislativu, normy. 
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Má-li být informační systém firmy či instituce účinný, nesmí být při jeho použití 

zanedbána žádná z jeho složek. [9] 

 

3.3.3 ERP systémy 

 

Za ERP (Enterprise Resource Planning) jsou považovány aplikace, které představují 

softwarová řešení užívaná k řízení podnikových dat a pomáhají plánovat oblasti výroby, financí 

a řízení projektů. Systém ERP může však být chápán i jako hotový software, který podniku 

umožňuje automatizovat a integrovat jeho hlavní podnikové procesy. [13] ERP je tedy aplikací 

pro pokrytí všech základních podnikových potřeb jak lze vidět na obrázku 5.  

 

MIS (Management Information System) - manažerská nadstavba 

SCM (Supply Chain Management) - řízení dodavatelského řetězce 

ERP (Enterprise Resource Planning) - jádro IS podniku 

CRM (Customer Relations Management) – řízení vztahu se zákazníky 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Rozšířený model ERP [16] 
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4 Workflow a podnikový proces 

Než si vysvětlíme, co je to workflow, měli bychom si říct něco o podnikových procesích. 

Workflow lze totiž přiblížit jako tok informací v podnikových procesích, které poté 

automatizovaně řídí a zlepšuje jejich efektivitu. 

 

4.1 Podnikový proces (byznys proces) 

 

V literatuře lze nalézt mnoho definic procesu. Tyto definice se liší většinou jen dobou, 

kdy vznikly, nebo úhlem pohledu na proces. Jedna z definic zní: 

 

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

procesů i z jednoho oddělení do druhého, přičemž procesy lze definovat na celé řadě úrovní. 

Vždy však mají jasně vymezený začátek, určitý počet kroků uprostřed a jasně vymezený 

konec.“[24] 

 

Poslední dobou se často ještě před slovo proces dává přívlastek podnikový (byznys) 

proces. V současnosti je velký zájem o modelování těchto business procesů. Zájem je především 

ze strany tvůrců informačních systémů, ale také ze strany praktického využití a nasazení v oblasti 

managementu. Cílem tohoto business modelování je vytvoření modelu procesu, který umožňuje 

pochopení všech jeho aktivit, souvislostí mezi těmito aktivitami a umožní jeho automatizované 

zpracování. 

Základními prvky každého modelu podnikového procesu jsou: 

■ proces (tj. struktura vzájemně navazujících činností), 

■ činnost (každou činnost lze zároveň popsat jako samostatný proces), 

■ podnět (důvod, proč činnosti probíhají, může být vnější - událost, nebo vnitřní situace), 

■ vazba (návaznosti činí z množiny činností definovanou strukturu). 

 

Podniky jsou nucené soustavně zlepšovat své procesy podle požadavků svých zákazníků. 

Pokud totiž zákazník nedostane, co žádá, má možnost obrátit se na konkurenční firmy. A tak 

mnoho firem začíná pracovat se svými podnikovými procesy formou jejich průběžného 

zlepšování. V podmínkách stále se zesilující konkurence nepřichází potřeba změny jen jednou za 

čas, ale prakticky neustále. Firmy se proto v dnešní době nemohou spoléhat na osvědčené 
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postupy, musí být daleko flexibilnější. Zlepšování podnikových procesů se stává holou 

nezbytností pro udržení firmy na trhu a potřeba změny se stává permanentní. [15] 

 

4.2 Definice pojmu workflow 

 

O sjednocení terminologie v této oblasti se snaží instituce Workflow Management 

Coalition, zkráceně WfMC, která v roce 1996 vydala terminologický slovník. Zde je pojem 

workflow definován následovně: „Workflow znamená automatizaci celého nebo části 

podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány od 

jednoho účastníka procesu k druhému podle sady procedurálních pravidel tak, aby se dosáhlo 

nebo přispělo k plnění celkových (globálních) podnikových cílů“ [21] 

 

Lze jej přiblížit jako tok informací v podnikovém procesu a jejich automatizované řízení. 

Efektivnějším řízením těchto procesů pak můžeme redukovat jejich náklady, zkrátit životní 

cyklus, zrychlit realizaci technologických změn a zlepšit zákaznický servis [14]. 

 

Klasické workflow lze aplikovat na procesy, které „dopředu“ známe, umíme je popsat a 

na základě toho sestavit posloupnost činností. V případě obecného dokumentu se však může 

naskytnout situace, která se bude případ od případu lišit, a pokaždé bude nutné dokument 

postoupit jinému zaměstnanci, případně upravit sled jednotlivých kroků [15]. 

 

Skrze business modelování procesů přichází schopnost jasně definovat skutečné procesy 

a činnosti reálného světa, které pak mají být uskutečněny pomocí vytvářeného informačního 

sytému pro řízení workflow (WMS – Workflow Management System). Tento systém definuje, 

vytváří a spravuje vykonání workflow skrze softwarový nástroj. Systém je schopný vzájemně 

komunikovat s účastníky workflow. 

 

4.3 Terminologie workflow systémů 

 

Systémy workflow automatizují podnikové procesy řízením posloupnosti činností a 

aktivováním potřebných zdrojů (dle požadavků různých činností). Doba průběhu jednotlivých 

procesů může trvat minuty, dny nebo i déle, a to vždy v závislosti na trvání jednotlivých činností, 

které je tvoří. Pro každý proces musí být vytvořena definice procesu, která obsahuje podmínky 
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pro spuštění, průběh a ukončení procesu [14]. Základní terminologie a vztahy mezi jednotlivými 

pojmy business modelování jsou na obrázku 6. 

 

 

Obrázek 6 Vztahy mezi jednotlivými pojmy business modelování dle WfMC [21] 

 

Byznys proces (podnikový proces) je množina jedné nebo více propojených činností, 

společně přispívajících k dosažení podnikového cíle, obvykle ve vazbě na organizační 

strukturu, která definuje role a vztahy. 

 

Specifikace procesu reprezentuje byznys proces ve formě, která podporuje 

automatizované zpracování, jako je modelování či jeho provedení pomocí systému 

pro řízení workflow. Definice procesu se skládá ze sítě činností a jejich vztahů, 

kritéria určující zahájení a přerušení procesu a informace týkající se jednotlivých 

činností, jako například informace o účastnících, o přidružených aplikacích, datech 

atd. 

 

Aktivity (činnosti) reprezentují jeden logický krok ve vykonávání procesu. Aktivita 

může být manuální (bez podpory IT) či automatizovaná (s účastí i bez účasti 

uživatele). Workflow činnosti vyžadují lidské a nebo počítačové zdroje k zajištění 
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průběhu procesu. V případě kdy jsou požadovány lidské zdroje, je činnost přiřazena 

účastníkovi workflow. 

 

Instance procesu (výskyt procesu) je skutečným reprezentantem definovaného 

procesu. To jinými slovy znamená, že k jedné definici procesu může v daném 

okamžiku existovat i více výskytů procesu, nacházejících se v různých stavech 

zpracování. 

 

Instance aktivit (výskyt činností) jsou obsaženy v každém výskytu procesu a 

generují pro jednotlivé účastníky procesu pracovní úkoly. 

 

 Pracovní úkol reprezentuje práci, která má být vykonána v rámci činnosti instance 

procesu 

 

Účastník představuje zdroj, který vykonává práci reprezentovanou výskytem 

činnosti. Tato práce se obvykle projevuje jako jeden nebo více pracovních úkolů, 

přiřazených účastníkovi workflow prostřednictvím seznamu úkolů [14]. 

 

Workflow vychází, nebo spíše kopíruje konkrétní proces. Pokud tento proces nefunguje, 

implementace workflow to nevyřeší a je třeba provést reengineering procesu. 

4.3.1 Skladba Workflow 

 

Workflow je tvořen třemi základními částmi:  

■ pravidla regulující procesy (procesní mapa),  

■ předávané informace (dokumenty),  

■ měřítka procesu (metriky) používaná pro jeho posuzování (nejčastěji je to čas).  

 

Workflow systém je tvořen čtyřmi složkami:  

■ Úlohy – aktivity, které musí být provedeny pro dosažení cíle procesu (např. souhlas),  

■ Lidé – vykonávají úlohy (uživatelé a role),  

■ Nástroje – aplikace umožňující vykonání úloh (uživatelské rozhraní),  

■ Údaje – dva typy: věcné údaje a údaje o procesu (dokument, stav procesu).  
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Prostředky pro funkcionalitu systému workflow jsou:  

■ Pracovní prostředí – zpřístupnění pracovních úkolů uživatelům, prostředky pro jejich 

realizaci (poštovní úřad, webový aplikační portál, nebo ERP systém).  

 

■ Stavební aplikace – umožňují definovat pravidla, trasy a role v procesech a označit 

údaje, informace nebo objekty, které jsou zpracovávány systémem. Jedná se většinou o 

grafický nástroj návrhu – tzv. designer. S touto částí ve většině případů pracují 

administrátoři systému a běžní uživatelé s ním nepřichází do styku. V praktické části této 

práce bude využita jedna z těchto aplikací. 

 

■ Řídící mechanismus – zajišťuje, aby úlohy byly předány ve správném pořadí správným 

osobám, dále sledování dosavadního postupu a stavu zpracovávaného požadavku. Jedná 

se vlastně o funkční jádro systému, se kterým pracuje pouze vývojář workflow systému. 

[15] 

 

4.3.2 Typy workflow systémů 

 

Pro lepší orientaci systémů řízení workflow se často používá členění podle spektra 

CSCW (Computer Supported Cooperative Work), které poskytuje přehled systémů umožňujících 

softwarové řízení vykonané práce ve všech významech. Workflow Management systémy a 

Business Process systémy jsou dvě nejvýznamnější části v CSCW.  

 

 Podle charakteru procesů se potom rozlišují čtyři typy workflow systémů: produkční, 

administrativní, kolaborativní a systémy ad hoc (viz obrázek 7). 
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 Administrativní workflow slouží k vyřizování každodenní agendy. Tento typ zajišťuje 

rutinní administrativní činnosti, kterými jsou např. vystavení objednávky, vyřízení reklamace, 

registrace vozidla, žádost o postgraduální studium atd. V každé organizaci bychom našli celou 

řadu procesů tohoto typu. Tyto procesy bývají velmi dobře strukturovatelné, často se opakují, 

jsou poměrně jednoduché, nemají mnoho alternativních možností a obvykle jsou vázány na 

standardizované formuláře a dokumenty. 

 

Kolaborativní workflow podporuje týmovou spolupráci. Typická je v tomto případě 

existence nějakého „dokumentu“, jehož prostřednictvím si účastnící vyměňují své poznatky, a 

který se stane výsledkem jejich společné práce. Kolaborativní procesy většinou obsahují určitý 

opakovaný cyklus několika iterací téhož kroku, dokud není dosažena určitá forma souhlasu. 

Naopak může dojít i k návratu do předchozí fáze či k předešlému kroku. Příkladem 

kolaborativních workflow procesů může být tvorba dokumentace, propagačního materiálu, 

Obrázek 7 Typy workflow systému podle charakteru procesu [14] 
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změna designu výrobku, návrh nové služby apod. Vždy je jako výstup očekáván dokument, na 

kterém spolupracuje několik uživatelů, a který prochází různými schvalovacími cykly. Další 

typickou vlastností je značná dynamičnost těchto procesů, protože některé kroky mohou být 

definovány až po tom, co proběhnou předchozí činnosti. 

 

Produkční workflow podporuje hlavní podnikové procesy, které vytvářejí přidanou 

hodnotu k finálnímu produktu a na nichž závisí spokojenost zákazníka. Tyto procesy jsou také 

dobře strukturovatelné, jen jejich struktura může být relativně složitá. Výskyt takových procesů 

je častý, zaměstnanci jim věnují většinu své pracovní doby. Alternativní průběhy hlavních 

podnikových procesů jsou předem definovány a jejich počet je omezený. Tyto procesy jsou 

vlastně jistou obdobou výroby v továrně. Dělníci provádějí řadu činností, ale pouze jediná je 

hlavní, a ta charakterizuje jejich zařazení, profesi a definuje jejich úkoly. Podle toho vznikl i 

název pro tento typ workflow. 

 

 Ad hoc workflow je založen na náhodnosti vzniku workflow procesu. Jedná se o 

procesy, jejichž průběh není předem popsán. Tyto procesy tedy nejsou standardizované, jsou 

většinou jedinečné. Je možné a zároveň nutné je definovat až v okamžiku jejich vzniku. Podobají 

se administrativním workflow, jen s tím rozdílem, že postup procesu má tendenci ke zpracování 

odchylek, výjimek a unikátních situací. Z toho plyne charakteristický a podstatný rys těchto typů 

procesů – zatímco celý proces je unikátní, jeho účastník se obvykle podílí na řadě podobných, 

opakovatelných subprocesů. Příkladem ad hoc workflow může být odpověď na dotaz zákazníka, 

zpracování výroční zprávy nebo vyřízení nestandardní reklamace nebo třeba požadavek klienta 

na uživatelsky přizpůsobenou výrobní linku podle speciálních požadavků [14].  

 

Lepší přehled systémů nám může poskytnout rozdělení, ve kterém klasifikujeme 

komplexní systémy, avšak zajímá nás pouze úroveň implementace workflow samotného. Takto 

můžeme rozlišovat 4 druhy systémů:  

■ Informační systémy s tzv. hard-coded workflow,  

■ Zákaznické informační systémy s obecnou podporou workflow,  

■ Obecné informační systémy s vestavěnou workflow funkcionalitou,  

■ Obecné systémy zaměřené na workflow funkcionalitu. 

 

Přičemž poslední skupina systému představuje ty, které umožňují Business Process 

Management. Mezi nejznámější systémy pro správu workflow, které nabízejí schopnost 
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modelování firemních procesů, patří BizAgi, COSA, Bonita. Vedle čistých systémů pro správu 

workflow si mnoho dalších systémů osvojilo workflow technologii. Například systémy pro 

správu dokumentů (DM – Document Management) jako Web File Server od firmy Xythos či 

ERP (Enterprise Resource Planning) systémy jako SAP. [14] 

 

Hranice mezi výše uvedenými jednotlivými typy workflow nejsou v žádném případě 

ostré a jednoznačné. 

 

Zároveň je klasifikace provedena na základě dvou dimenzí. První dimenzi tvoří data 

(systémy zaměřené na sdílení a výměnu dat) a procesy (systémy zaměřené na uspořádání 

aktivit). Druhou představují strukturované (předdefinovaný způsob zacházení s obecnými věcmi) 

a nestrukturované (s věcmi je zacházeno ad-hoc) systémy.  

 

Workflow systémy automatizují podnikové procesy řízením posloupnosti činností a 

aktivováním potřebných zdrojů (podle požadavků různých činností). Doba průběhu jednotlivých 

procesů může být od minut po dny i delší a to vždy v závislosti na trvání jednotlivých činností, 

které je tvoří.  

 

4.3.3 Automatizace řízení pomocí workflow 

 

Systém řízení workflow zajišťuje automatizaci podnikového procesu řízením 

posloupnosti pracovních činností a vyvoláváním daných lidských či technických zdrojů. 

Poskytuje monitorovací a administrativní funkce, jako je například zrušení procesu, změna 

účastníka procesu, kontrola stavu procesu apod. Z technického hlediska lze říci, že systém 

workflow propojuje principy metodiky a rozmanité technologie informatiky a řízení: 

elektronickou poštu, kancelářské balíky, podnikové informační systémy, databázové zpracování, 

optické čtení a zpracování dokladů či formulářů, řízení úkolů, dokumentů, znalostí, modelování 

a monitoring procesů atd. Systémy workflow obvykle pokrývají nejenom fázi realizační (tedy 

řízení průběhu procesu), ale i fázi přípravnou (definici procesu) a v neposlední řadě i fázi 

sledovací a vyhodnocovací (monitorování, vyhodnocení reálného průběhu procesu). Což je 

založeno na známém cyklus PDCA, jak můžete vidět na obrázku 8.  Díky informacím získaným 

monitorováním probíhajících procesů lze velmi přesně identifikovat slabá místa procesu a 

provést jejich optimalizaci, kterou lze do systému promítnout s mnohem menším úsilím než u 
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ostatních informačních systémů. Usnadňují tak změnu procesů a umožňují soustředit se 

především na to podstatné – neustálý rozvoj firmy a zvyšování efektivnosti jejích procesů. [14] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 8 Proces automatizace workflow [26] 
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5  Použitý software 

5.1 Úvod 

 

Většina firem v dnešní době pracuje s velkým množstvím informací. Mohou to být různé 

dokumenty, data (například tabulky s informacemi o zboží, obchodních partnerech), ale i 

informace o postupech a stavech různých procesů, které ve firmě probíhají. Často bývají 

rozmístěny na mnoha různých místech – dokumenty jsou na souborovém serveru roztříděné do 

různých složek (v nichž se zpravidla orientuje jen několik málo lidí), informace o zboží a 

obchodních partnerech jsou v ekonomickém informačním systému a vnitřní firemní procesy buď 

neprobíhají vůbec, nebo probíhají na papíře, či v nějakém jednoduchém systému vytvořeném na 

rychlo jen proto, aby fungoval.  

 

K dokumentům nejsou v těchto případech uchovávány žádné doplňující informace, podle 

nichž by bylo možné je třídit, nebo mezi nimi vyhledávat. Nelze nad nimi také spouštět žádné 

procesy, jako je například schvalování, verzování a podobně. Řešení, která byla po dlouhá léta 

plně dostačující, jako například uchovávání dokumentů na souborových serverech, přestávají 

stačit, v hojné míře se začínají používat schvalovací procesy v elektronické formě a čím více se 

IT dostává do každodenního života zaměstnanců organizace, tím víc jsou potřeba i další 

podpůrné služby, které mají za úkol zaměstnancům práci s informacemi usnadnit. 

 

Jedním z mnoha řešení této situace je technologie Microsoft Windows SharePoint 

Services (zkráceně WSS), nově uváděné jako Microsoft Office Sharepoint Services (zkráceně 

MOSS), která byla využita při řešení této diplomové práce. 

 

SharePoint pomáhá hledat, spravovat a pracovat s informacemi nehledě na jejich typ. 

Může jít o dokumenty balíku Microsoft Office, PDF dokumenty, obrázky či soubory jiných 

formátů. Mohou to být také informace, které jsou běžně uložené v jiných typech aplikací jako 

kontakty, týmové kalendáře, produktové databáze, projektové plánování a další. SharePoint 

pomáhá tyto informace vyhledat podle jejich obsahu nebo vlastností, dokonce i když nevíme, 

kde jsou uloženy. Pomáhá také při sledování změn. Například, když jiný uživatel aktualizuje 

dokument, na kterém pracujeme. SharePoint tedy nenabízí nové typy informací, ale je spíše 

místem, které dokáže existující informace najít s co nejnižší ztrátou času. Dokáže tyto informace 
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sdílet s ostatními uživateli, jako jsou jednotliví kolegové, projektové týmy, firemní oddělení 

nebo i celá organizace. 

 

Microsoft Office SharePoint Services (MOSS) je technologie určená k budování 

firemních intranetových portálů. Tato technologie běží na operačních systémech Windows a 

v mé práci jsem použil pro realizaci verzi Sharepoint foundation 2010, která je k dispozici 

zdarma. 

 

5.2 Nabízené edice  

 
Microsoft nabízí SharePoint ve třech edicích, což se projevuje i v licencování produktu, 

které bude zmíněno v následující sekci. Edice jsou 3 – Foundation, Standard a Enterprise. 

Microsoft SharePoint Foundation 2010 je v podstatě nástupcem Microsoft SharePoint Services 

3.0 (také známé pod označením WSS 3.0). Licence je součástí Windows Serveru 2008 nebo 

2008 R2. Zahrnuje sadu základní funkcionality, která je v dalších edicích SharePointu 

rozšiřována. Pro ukázku uvádím přehled jednotlivých funkcí, avšak ne zcela detailně, neboť 

funkcionality je opravdu mnoho.  

 

 Porovnání některých základních funkcí mezi různými edicemi je uvedeno na obrázku 9. 

Výpis všech ostatních rozdílů je možné najít na stránce, ze které je vyjmut tento obrázek. 
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Obrázek 9 Přehled rozdílu edic Microsoft SharePoint Server 2010  [23] 

 

V podstatě se dá shrnout, že verze Foundation zahrnuje naprostou většinu funkcionality 

spojenou s vytvářením a správou webů, dokumentů a také podporuje některé funkce z části tzv. 

komunit. Jsou to například blogy, diskuze nebo wiki. Funkce vyhledávání funguje pouze na 

jednotlivých stránkách. Foundation podporuje také Office Web Apps, workflow, napojení do 

externích systémů, datové zdroje REST/ATOM, práci v SharePoint Designeru a další.[23] 



 
 

28 
 

5.3 Microsoft sharepoint designer 2010 

 

Aplikace Microsoft SharePoint Designer 2010, která je určena k navrhování webů a 

aplikací, se používá k navrhování, vytváření a úpravám webů spouštěných ve službě Microsoft 

SharePoint Foundation 2010. Pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 (dále jen SPD) můžete 

vytvářet stránky s bohatým obsahem, sestavovat výkonná řešení s podporou pracovních postupů 

a navrhovat vzhled a chování svého webu. Můžete vytvářet různě rozsáhlé weby, od malých 

webů pro řízení projektů až po portálová řešení s řídicími panely pro velké podniky. 

 

Miscrosoft SPD poskytuje jedinečné možnosti pro vytváření webů, neboť v ní lze na 

jednom místě vytvořit web, přizpůsobit jeho součásti, navrhnout logiku webu na základě 

firemního procesu a nasadit web jako balíček řešení. Všechny uvedené činnosti můžete provést, 

aniž byste napsali jediný řádek kódu. [19]  
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6 Charakteristika společnosti  

United Polymers, s.r.o., sídlící v lokalitě Hranice 1 Město, Tovární 605 je česko-

anglickou společností, patřící do skupiny AGM ve Velké Británii. Její logo můžete spatřit na 

obrázku 10. V současné době je produkce orientována z 98% na automobilový průmysl. Hlavním 

cílem společnosti jsou spokojení zákazníci, proto klade největší důraz na vysokou kvalitu a 

pečlivost.  

 

 
Obrázek 10 Logo firmy United Polymers [18] 

 

Společnost je členem Moravskoslezského automobilového klastru. Vyrábí gumové a 

plastové díly různými výrobními technologiemi. V současné době je cca 95% produkce 

dodáváno do automobilového průmyslu. Má zdroje ve vlastním technickém a ekonomickém 

zázemí, je vybavena moderním technologickým zařízením a má kvalifikovaný personál. Vlastní 

řadu kvalitních strojů, které vyrábí výrobky, jež jsou poté exportovány do celého světa. Export 

činí cca 35% a je zaměřen převážně na země jakými jsou Slovensko, Maďarsko, Velká Británie, 

Francie, Indie, Německo, Polsko, Mexiko [18].  

 

6.1  Výrobní program: 

Hlavním oborem činnosti je výroba pryžových a plastových dílů vyráběných různými 

technologiemi, jakými jsou například: 

■Vysekávání                     

■Vstřikování a lisování pryžových dílů 

■Vstřikování plastových dílů 

■Lepení vytlačovaných profilů 

■Laminování vytlačovaných profilů a plátů 

■Upichování pryžových plochých kroužků na soustruhu 

■Štípání a prodej plátů s lepidlem nebo bez lepidla 
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 Výrobky společnosti můžete najít na vozech značky Ford, VW, Porsche, Jaguar, BMW, 

Škoda, Suzuki, Renault, Peugeot, Bentley, Opel, Hyundai, Kia, a dalších, jak ilustruje obrázek 

11. Tyto výrobky se potom nachází na různých montážních skupinách – např. světlomety, 

koncové svítilny, osvětlení interiéru, pedály, palubní deska, loketní opěrky, klimatizace, chladič, 

starter, palivový systém, ostřik čelního skla, atd. [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  Historie: 

 

■ 1999 – zahájení výroby v ČR jako firma Precision Cut Rubber, s.r.o. (90% GB, 10% 

CZ), 

■ 2000 – většinový vlastník (PCR) byl koupen firmou United Polymers, změna názvu na 

United Polymers s.r.o., 

■ 2002 – zakoupení nemovitostí (pozemky, budovy), rekonstrukce budov a výstavba 

nové výrobní haly, zahájení výroby pryžových dílů, 

■ 2004 – 90% anglický podíl je získán novým investorem z GB, ponechán název United 

Polymers, 

■ 2005 – zahájení výroby pryžových těsnících kroužků upichovaných na soustruhu, 

■ 2013 – zprovoznění nové skladovací haly (400 m
2
), pronájem nových kancelářských 

prostor [18]. 

 

 

 

Obrázek 11 Zákazníci společnosti United Polymers [18] 
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6.3  Současný stav: 

 

■ Výrobní a skladovací prostory – 3500 m
2
  

■ Kanceláře, šatny a jiné zařízení pro zaměstnance – 900 m
2
 

■ 92 zaměstnanců 

■ Jedno-, dvou-, třísměnný provoz  

■ Prodeje v loňském roce: CZK 94 mil. (98% automobilový průmysl) 

■ Export cca 36% (SK, HU, GB, F, India, SRN, PL, TUR) 

 

Vize společnosti: (tak jak je definována v příručce jakosti) 

 

Být fundovaným a respektovaným dodavatelem, který se stará o své zákazníky, 

zaměstnance a životní prostředí při současném vytváření odpovídajícího zisku zajišťujícího další 

rozvoj, inovace a růst. 

 Cíl: 

Dosáhnout spokojenosti zákazníka neustálým zlepšováním naší obchodní činnosti [18]. 

 

6.4  Politika jakosti a QMS   

 

 

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO/TS 16949:2009 od 12. srpna 2005. 

V současné době proběhlo 4. vydání certifikačního auditu, který se uskutečnil 22. dubna 2014. 

Jedná se o audit na činnost: Výroba pryžových dílů pro automobilový průmysl, včetně montáže. 

 

Společnost United Polymers je dále certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2008 od roku 

2009 a ČSN EN ISO 14001:2004 od Listopadu 2005, kdy kontrolní audit proběhne nejpozději do 

9. Listopadu 2015 

 

Prošli několika zákaznickými audity u firem, jako jsou napříkald: 3M, Avon Automotive, 

Batz Czech, Brano, Cemm Thome, Cooper Standard, Continental, Denso, Dura, Facea, FTE, 

Grupo Antolin, Hella, Kautex, Klein a Blažek, Koito, KSR, Linex, Rossignol Galvanik, Sogefi, 

TRW, Varroc, Visteon, VW a mnoho dalších [18]. 
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Politika jakosti a EMS je publikována jako samostatný dokument závazný pro celou 

Společnost United Polymers, s.r.o. Jeho přijetím se společnost zavazuje: 

■ Vést každého jednotlivce k zodpovědnosti za dodržování jakosti a za ochranu životního 

prostředí. 

■ Rozvíjet klima neustálého zlepšování. 

■ Zajistit maximální spokojenost zákazníka s našimi výrobky a službami. 

■ Být v souladu s požadavky zákazníka a s technickou specifikací ISO/TS 16949:2009. 

■ Angažovat každého člena společnosti na provádění totální jakosti s cílem nulové vady. 

■ Dodržovat požadavky normy ISO 14001:2004. 

■ Rozvíjet prevenci znečištění životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti při 

práci. 

■ Být ve všech činnostech v souladu s příslušnými požadavky právních a jiných předpisů 

[18]. 
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Praktická část 

 

Práce s dokumenty je oblast, kterou se alespoň v minimální podobě musí zabývat každá 

společnost. Samozřejmě, že zpracovávaný rozsah se může lišit, ale dá se říci, že u většiny firem 

tvoří zpracování dokumentů jednu z hlavních částí administrativy a patří mezi největší zdroje 

interních nákladů. Nelze se proto divit, že stále více společností uvažuje o způsobu, jak tyto 

administrativní procesy zjednodušit, zrychlit, zkrátka optimalizovat. Systémy pro správu 

dokumentů a workflow nabízejí řešení, které znatelně zvýší efektivitu procesů a vytváří prostředí 

pro bezpečné uložení, zpřístupnění a sdílení dokumentů. 

Cíl a řešenou problematiku mé diplomové práce nastiňuje tento příklad: „Anna vytvořila 50 

stránkový report v aplikaci Microsoft Word. Nyní potřebuje, aby jej posoudilo a případně doplnilo 

dalších 25 pracovníků. Anna tedy pošle všem dokument emailem a požádá je o posouzení a 

případnou úpravu dokumentu. Po 14 dnech a několika připomenutích dostane všech 25 nových verzí 

dokumentu emailem zpět. Nyní musí sjednotit dokumenty do jedné verze, pravděpodobně postupným 

porovnáváním všech 25 obdržených verzí. Kdyby náhodou více lidí upravilo stejnou sekci, musela by 

je Anna ještě znovu kontaktovat a domluvit další postup. Dokončení výsledného dokumentu by 

zabralo možná i několik týdnů. S použitím technologie Microsoft SharePoint Server 2010 a Office 

2010 může Anna místo této složité procedury jednoduše dokument sdílet v reálném čase s použitím 

spoluautorství – nové funkcionality SharePointu. Tato funkcionalita umožní pozvat všech 25 

účastníků ke sdílení stejného dokumentu, který mohou všichni najednou nebo v čase, který se jim 

hodí nejlépe, upravovat. Anna tak bude mít neustálý přehled nad změnami dokumentu.“ [22] A takto 

přibližně probíhá i proces změnového řízení uvnitř firmy United Polymers. Má práce se však 

soustředí na změnové řízení z toho pohledu, že bude sledovat a upravovat tok konkrétního 

dokumentu napříč firmou, a to formuláře žádosti o technickou změnu (RFC). Ten je doposud ve 

firmě veden v papírové podobě což, v mnohých ohledech znesnadňuje práci s ním. 
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7 Stav řízení změn ve společnosti 

V současnosti se řízení změny výrobních postupů nebo návrhu výrobku řídí podle 

směrnice s názvem: SOP-05-16 Změny výrobku a procesu“. Touto směrnicí se řídí THP 

pracovníci. Znění této směrnice je možno nalézt v řízené podobě na firemním intranetu. 

 

 

7.1 Směrnice pro řízení změn 

 

Cílem této směrnice je, aby byly navrhované změny výrobních postupů nebo návrhy 

výrobků zvažovány, vyvíjeny a schvalovány na správné a oprávněné úrovni řízení. To znamená, 

aby se papírový formulář s návrhem nějaké změny dostal k jednotlivým vedoucím oddělení a ti 

pak rozhodli do určitého termínu o jejím schválení a poslali tento formulář dále. Jako dalším 

cílem této směrnice je zajistit, aby každá schvalovaná změna byla zavedena do výroby řízenou 

metodou. To v praxi znamená, že pokud tedy dojde ke schválení změny, musí být dodržován 

určitý postup na její implementaci do výroby. Může se stát, že se změna týká právě vyráběného 

výrobku, a proto by tento postup měl zajistit co nejplynulejší a nejrychlejší zavedení této změny. 

 

Veškerou odpovědnosti za dodržování této procedury nesou manažeři United Polymers, 

kteří mají i jako jediní oprávnění na schválení těchto změn. Ten, kdo podá návrh na změnu či 

jako první vyplní formulář, se stává administrátorem pro danou změnu a dostává se mu 

odpovědnosti za evidenci změn výrobku a procesu. 

 

Dále jsou v této směrnici ustanoveny požadavky a pravomoce. První požadavek 

(pravomoc) zní, že kdokoliv ve společnosti může navrhnout výrobní nebo výrobkovou změnu. 

Tento návrh pak musí být dokumentován ve formuláři RFC, který bude detailněji popsán níže. 

V tomto formuláři jsou uvedeny detaily navrhované změny a provází změnu od jejího návrhu na 

zpracování až po její schválení či zamítnutí. 

 

Nejčastěji se změny ve společnosti týkají: 

■ Změny výkresu 

■ Změny materiálu 

■ Změny výrobního postupu 
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Formulář pro řízení změn je také součástí řízené dokumentace, a proto musí být řádně 

označen pořadovým číslem a jeho administrátorem zaregistrován do evidence dokumentace. 

 

Formulář změny musí být postupně předáván všem odpovědným manažerům, kteří jsou 

většinou vedoucí jednotlivých oddělení jako např. obchodní oddělení, technologické oddělení, 

výrobní oddělení atd. Tito manažeři pak mají za úkol změnu přezkoumat a určit, čeho všeho by 

se změna měla týkat a jaký bude mít rozsah. 

 

Dále zde směrnice určuje, že pokud je vyžadováno testování nebo je požadován více 

detailní vývojový program k úplnému ověření návrhu, jednotlivé dílčí akce musí být zahájeny 

příslušným oddělením či osobou a zapsány do formuláře.  

 

Na to navazuje požadavkem, kdy po provedení všech stanovených dílčích změn (např. 

překalkulování dílu, změna PKIO, toku výroby atd.) se vyplněný formulář s podpisy vrací zpět k 

administrátorovi a změnové řízení se tímto považuje za uzavřené. Po uzavření se PKIO vydají 

řízeně. 

 

Dále se musí zjistit, zda je nutné, aby tyto změny schválil zákazník. Pokud je požadováno 

schválení zákazníkem, musí být změna přednesena zákazníkovi. Ten pak učiní rozhodnutí o 

přijetí změny. Toto rozhodnutí zákazníka je zaznamenáno ve formuláři a jakékoliv další 

požadavky, jakými může být např. předložení vzorku, jsou splněny a následuje jejich zavedení 

do systému. 

 

Teprve až plně schválená změna (tzn. firemními zaměstnanci i zákazníkem) se může začít 

nějakým způsobem zavádět. Pokud se změna týká výrobní dokumentace či výkresu, musí se u 

změněného produktu provést znovu kroky APQP. 

 

Jak tedy můžete vidět z požadavků směrnice, ve firmě united polymers jsou veškeré 

změny v současnosti vedeny skrze papírový formulář RFC, který je uveden v příloze1. S tímto 

způsobem vedení změnového řízení je spojeno mnoho nevýhod. Jako je například nutnost 

fyzického předávání dokumentu z jednoho oddělení na druhé. Při tomto předávání se mnohdy 

stane, že se vyplněný dokument ztratí v hromadě ostatních dokumentů, nebo ani nedojde k jeho 

vyplnění a zůstane založen někde na stole.  
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7.2 Popis formuláře 

 

V této části práce se dozvíme, co se vyplňuje do stávajícího formuláře. Celý formulář je 

v příloze 1. Na obrázku 12 je potom vidět horní část formuláře, kde jsou jednotlivé kolonky 

označeny písmeny „A“ až „G“. Jejich detailnější popis je uveden níže. 

 

 

Číslo RFC (A) 

Zde se uvádí pořadové číslo změny. Číslování se provádí vzestupnou řadou. 

  

Datum otevření (B) 

Zde je uvedeno datum, kdy byl návrh na změnu podán. 

 

Issued by/Vydáno (C) 

Zde se uvede jméno pracovníka, který podal návrh na změnu. Požadavek na změnu může 

podat kterýkoliv THP pracovník.  

  

Obrázek 12 Horní část formuláře požadavku na změnu RFC (Chreňo 2015) 
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Číslo dílu nebo procesu (D) 

V této kolonce se nachází označení výrobku, procesu nebo postupu, kterého se změna 

bude týkat. 

 

Další informace (E) 

Tady budou uvedeny upřesňující informace o subjektu změny. 

 

Popis změny (F) 

V této kolonce je detailně popsáno, o jaký typ změny se jedná a čeho všeho se 

navrhovaná změna bude dotýkat. Co se mění na co? 

 

Tabulka schválení (G) 

V této tabulce budou napsány jména všech lidí, kteří změnu schvalují. Dále se zde uvede 

jejich podpis a datum schválení. Odpovědnost za schvalování mají manažeři. 

 

V nadcházející části bude pospána i dolní část formuláře, která se skládá z jedné velké 

tabulky požadavků (H) a z rozdělovníku (I). Můžeme ji vidět na obrázku 13  

 

Obrázek 13 Dolní část formuláře RFC (Chreňo, 2015) 
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Další požadavky/požadované akce (H) 

Do této kolonky se napíší speciální požadavky, které nejsou zmíněny v předem 

konstruované tabulce níže. V té jsou pak uvedeny základní a nejčastější požadavky, které 

změnové řízení vyvolává, a jsou to jmenovitě tyto: 

Přezkoumání týmem – Požadavek aby návrh na změnu přezkoumal multidisciplinární 

tým. 

Změna výkresu – Pokud požadavek na změnu zásadně ovlivňuje výrobek, a je tak nutná i 

změna ve výkresu. 

Změna materiálu, SPSW – musí se provést nové ovzorkování materiálu v případě, že 

součástí změny je i změna materiálu. 

Kalkulace dílu, kontrola nákladů -  Ekonomická stránka změny, odpovědný člověk musí 

určit náklady na provedení této změny a kolik bude stát nový výrobek. 

Připravit PSW nebo si nechat schválit alternativním způsobem – Rozhodnutí o přípravě 

PSW (Part Submission Warrant), což je sumarizace požadavků na materiál a součástky.  

Změna MPFC, FMEA, PRODCP – Kdo provede změnu související dokumentace, jež 

jsou nezbytné pro návrh procesu výroby. 

Změna nástroje, měřidla – Budou se měnit výrobní nástroje nebo měřidla/způsob měření? 

Změna balení, expedičního štítku – Pokud se změna dotýká i balení či štítku 

Změna MFGpro (kusovník, operace)- Pro případy, kdy se bude muset změnit i data v IS – 

kusovníky, operace. 

PKIO, VA- Pracovní a kontrolní instrukce operátora, VA – vizuální pomůcka (pomocí ní 

se určuje, na co se má vizuálně operátor zaměřit) 

Provedení ověřovací série – Kdo bude zodpovědný za provedení ověřovací série. 

Schválení zákazníkem – Každá změna týkající se výroby dílů pro zákazníka musí být před 

konečnou implementací schválena zákazníkem. 

 

U každého požadavku musí být uveden člověk, který je odpovědný za jeho provedení, 

dále termín, ve kterém se tento požadavek musí splnit a podpis, že byl splněn. Dále je to pak vše 

ověřeno jinou osobou – nejčastěji vedoucím oddělení, který ověřuje, zda byl požadavek splněn 

správně. 

 

Circullation/Rozdělovník (I) 

Zde jsou uvedena jména a funkce lidí, kterým se schválený formulář dále má poslat, a ti 

podle něj pak musí vyžadované změny provést. 
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8 Ideální stav 

V současné době je tedy vedeno řízení změn skrze oběh papírového formuláře. Jako 

takový má tento způsob předávání mezi pracovníky mnoho nevýhod. Často se stává, že k předání 

formuláře nedojde nebo jej pracovníci někde založí a pak na něj zapomenou. Nakonec může 

dojít i k tomu, že se formulář po cestě dokonce i ztratí. Pokud však proběhne vše, jak má, a 

formulář úspěšně projde cestou napříč společností, tak se nakonec změny  zaznamenají i do 

elektronicky administrativním pracovníkem. V této elektronické podobě jsou uloženy pouze 

nejdůležitější informace a stav schválení změny a je to vedeno v tabulce programu Microsoft 

Excel. Pokud by si však někdo chtěl prohlédnout, jaké změny byly schváleny, musel by zajít za 

tímto pracovníkem a formulář si osobně vyžádat. 

 

Tomuto chtějí ve firmě předejít a mít k dispozici přehled o všech provedených změnách 

přímo na firemním intranetu, kde bude mít každý pracovník, jehož se to týká, přístup a kde si 

bude moct kdykoliv ověřit schválené popř. zamítnuté změny. Proto se firma chystá vyzkoušet 

softwarové řešení řízení změn za pomocí programu od společnosti Microsoft nazvaného 

Sharepoint Foundation 2010 (dále jen MSF). Tento program pak nainstalují a spustí na vlastních 

serverech. 

8.1 Popis instalace prostředí pro vývoj aplikace řízení změn. 

 

Jelikož značné množství času na mé práci mi zabrala instalace různých software, tak jsem 

se rozhodl alespoň stručně popsat několik zásadních kroků nutných ke zprovoznění MSF. 

V následujících části bude popsána softwarová konfigurace, na které v tomto případě bude MSF 

spouštěno. Nebudu se zde zabývat hardwarovou konfigurací, kdy se minimální požadavky pro 

plynulý běh serveru liší v závislosti na plánovaném použití, množství zpracovávaných informací 

a používanou verzí popř. edicí MSF. 

 

8.1.1 Instalace a nastavení Windows serveru 2008 R2 

 

Vysvětlovat, co je to server a jak funguje, není náplní této práce. Server je však 

nezbytným požadavkem pro běh jakéhokoliv IS, a tudíž zde popíši alespoň základní kroky k jeho 

instalaci a nastavení.  



 
 

40 
 

V tomto případě se jedná tedy o server Windows 2008 R2 enterprise edition. Po vložení 

instalačního DVD se objeví možnost instalace. Při výběru verze, která se bude instalovat, zvolte 

Windows server 2008 R2 Enterpise plnou instalaci, viz obrázek 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalační program se pak o zbytek postará sám a v závislosti na vaší hardwarové 

konfiguraci by měla být instalace dokončena bez další nutnosti vašeho zásahu automaticky. Co 

se týče aktivace Windows, tak na stránkách Microsoftu je v současné době k dispozici evaluační 

verze na 180 dní zdarma, která se dá po uplynutí této doby přeinstalovat a znova použít. Proto 

není třeba vyplňovat aktivační klíč a stačí pokračovat dále. 

 

Po úspěšné instalaci se zobrazí přihlašovací okno s účtem administrátora. Při prvním 

přihlášení budete vyzváni zadat heslo k tomuto účtu, které si pamatujte nebo někde zapište. 

 

Po prvním přihlášení se vám spustí automaticky konfigurace serveru. Zde se dají nastavit 

všechny vlastnosti serveru včetně jeho jména. Aby fungoval MSF, musí se nastavit role 

aplikačního serveru a webového serveru. Tyto role lze nastavit přímo z otevřeného server 

manažeru. Při nastavování webowého serveru je třeba zaškrtnout následující:  

Obrázek 14 Instalace Windows Serveru 2008 R2 (Chreňo, 2015) 
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■ .Net Framework 3.5.1 

■ Web Server (IIS) Support 

■ TCP Port Sharing 

■ HTTP Activation 

■ TCP Activation 

■ Named Pipes Activation 

 

Dále už není zapotřebí nic dalšího přidávat a instalační program se o vše sám postará. Po 

instalaci rolí bychom měli vidět, že se vše zdařilo, tak jak je to na obrázku 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní již máte nainstalovaný a nastavený operační systém, který má potenciál spustit 

Sharepoint Foundation 2010. Před tím je však doporučeno nechat službu Windows Update 

automaticky aktualizovat váš operační systém na nejnovější verzi. Tyto aktualizace vyžadují 

přístup k internetu a množství restartů. Až bude systém na nejaktuálnější verzi, tak se může 

přistoupit k instalaci prerekvizit na MSF. 

 

 

 

Obrázek 15 Úspěšné nastavení rolí serveru (Chreňo, 2015) 
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8.1.2 Instalace prerekvizit na windows sharepoint foundation 2010 

 

První velice důležitou prerekvizitou je Windows SQL server 2008 R2 Express edition, 

který je k dispozici zdarma ke stažení ze stránek Microsoftu. Po spuštění instalačního souboru 

vás instalátor vyzve k nainstalování prereqizit, jak můžete vidět na obrázku 16.  

 

 

Tyto prerekvizity budou atomaticky staženy a nainstalovány. První z nich je Microsoft 

.net Framework 3.5. Stačí souhlasit s licenčními podmínkami a instalátor se následně o vše sám 

postará. Další je na řadě Windows Installer, který je buď stažen spolu s aktualizacemi operačního 

systému, nebo ho instalační program též stáhne a nainstaluje. Instalace je opět jednoduchá a 

proběhne zcela automaticky. Po jejím dokončení bude potřeba restartovat počítač. 

 

Nyní přistupme konečně k instalaci samotného Microsoft SQL serveru 2008 R2 Express 

edice, který je základní databází pro celý server. Instalace této databáze je doprovázená různým 

nastavením, bez něhož by nic nefungovalo správně, proto zde budou popsány alespoň hlavní 

kroky konfigurace. 

 

Po spuštění instalátoru se objeví okno s několika volbami. Pro spuštění instalace klikněte 

na „New installation or add freatures to an existing instalation“. Po souhlasu s licenčními 

podmínkami instalační program sám ověří, zda máte nainstalovány všechny prerekvizity. 

V závislosti na druhu edice, kterou jste si stáhli, se tyto prerekvizity mohou lišit. U všech 

položek musí být označeno, že prošly testem, jak je zobrazeno na obrázku 17.  Pokud je někde 

červený křížek, tak váš OS nesplňuje podmínky k instalaci SQL serveru, což lze napravit pouze 

stažením a instalací dané součásti. 

Obrázek 16 Výzva k instalaci prerekvizit (Chreňo, 2015) 
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Obrázek 17 Kontrola instalovaných prerekvizit (Chreňo, 2015) 

 

V dalším kroku instalace si vybíráte funkce, které chcete nainstalovat. Zde se to opět 

podle druhu edice liší, avšak v express edici jsou na výběr pouze čtyři funkce, ze kterých jsou 

nejdůležitější Database Engine Services, což je klíčová služba která, zaručuje chod databáze, a 

Management tools – Basic, což je pro uživatele bez znalostí programovacího jazyka velice 

důležité, protože vám umožní přístup ke správě databází pomocí jednoduchého grafického 

zobrazení ve Windows. 

 

 Jak lze vidět na obrázku 18. Úplně dole se nachází pak lokace, ve které si přejete mít 

nainstalovány jednotlivé součásti SQL serveru. Pro běžného uživatele však nemá význam tyto 

lokace měnit a můžete rovnou přestoupit k dalšímu kroku. 
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Obrázek 18 Výběr funkcí SQL serveru 2008 R2 Express edice (Chreňo, 2015) 

 

Dalším krokem je určit název vaší databáze a kořenovou složku, kde se budou ukládat 

všechny její soubory. Pokud instalujete na čistou instalaci OS, tak v okně „installed instances“ 

byste neměli mít nic napsaného přesně jako na obrázku 19. Jestliže tam je nějaká stará databáze, 

tak je vhodné tuto novou pojmenovat například „SQLexpressR2“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 Konfigurace instalace SQL serveru 2008 R2 Express edice (Chreňo, 2015) 



 
 

45 
 

V dalším kroku máte na výběr speciální možnosti autentizace pro jednotlivé 

nainstalované služby SQL databáze. Zde není třeba nic nastavovat a stačí ponechat výchozí 

hodnoty a tutíž můžeme pokrařovat dále. 

 

Následující obrazovka vám nabízí možnost tvorby speciálního účtu pro přístup do 

databáze. Stačí opět ponechat výchozí nastavení, jak ukazuje obrázek 20. To znamená, že se do 

SQL serveru budete dostávat za pomoci běžného účtu, který používáte při přihlašování do 

Windows. Poté se spustí samotná instalace, po jejímž dokončení by se mělo objevit oznámení, že 

vše proběhlo bez problémů. 

 

 

Obrázek 20 Nastavení účtu pro připojování do databáze (Chreňo, 2015) 

 

Nyní si můžete ověřit, jestli jste správně nainstalovali server. Zmáčkněte tlačítko start, 

najděte složku programy, tam vyhledejte složku Microsoft SQL server 2008 R2 a spusťte SQL 

Server Management Studio. Po jeho spuštění se vám nabídne přihlašovací obrazovka, do které 

pouze vyplníte název vašeho serveru např. SQLexpress a kliknete na tlačítko connect. Po chvíli 

čekání byste se měli připojit na vaši databázi a pod oknem „Object Explorer“ by se měly objevit 

jednotlivé složky vaší databáze, jak je to mu na obrázku 21. 
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8.1.3 Instalace Sharepoint foundation 2010 a Sharepoint designeru 2010 

 

Ze stránek Microsoftu si stáhneme instalační soubor Sharepoint Foundation 2010. Po 

rozbalení souborů se zobrazí okno instalátoru. Jako první musíte spustit opět instalátor 

prerekvizit. Zde je na uvítací straně napsáno, co vše se bude instalovat či nastavovat pro to, aby 

mohl být Sharepoint nainstalován. Po souhlasu s licenčními podmínkami se začnou jednotlivé 

požadavky samy instalovat a nastavovat. 

 

Po dokončení instalace potřebných prerekvizit je vhodné restartovat počítač. Po 

restartování počítače nyní můžete znovu spustit instalační soubor. Tentokrát ovšem vyberte 

instalaci sharepointu. Po přijmutí licenčních podmínek by se mělo zobrazit okno, ve kterém si 

vybereme instalaci. Zvolíme první volbu „Standalone“, která nám nainstaluje Sharepoint za 

použití výchozích nastavení. Po pár minutách by měla být instalace dokončena a zobrazí se další 

okno, ve kterém bude zaškrtávací políčko se spuštěním konfiguračního programu. Toto pole 

necháme zaškrtnuté apokračujeme stiskem talčítka „zavřít“. 

 

Nyní se spustí automatický konfigurační průvodce. Na první obrazovce můžeme pouze 

stisknout „pokračovat“. V momentě, kdy to uděláme, tak se nás instalátor zeptá, jestli souhlasíme 

s restartováním vybraných služeb. Klikneme na „ano“ a pokračujeme k samotné konfiguraci. 

Obrázek 21 SQL management studio s otevřenou databazí (Chreňo, 2015) 
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Toto opět chvíli trvá a musíme počkat. Po chvíli se vše automaticky nastaví a my můžeme 

kliknout na tlačítko „dokončit“. 

 

Chvíli po dokončení automatické konfigurace se nám otevře prohlížeč s výchozí stránkou 

Microsoft Sharepoint Foundation 2010 zvanou „team site“, která je zobrazena na obrázku 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní už jen zbývá nainstalovat poslední software, který umožňuje upravování a 

nastavování funkcí sítě bez toho, abychom psali stovky řádků kódu. Tento program se jmenuje 

Sharepoint Designer 2010, který je opět produktem firmy Microsoft a je k dispozici zdarma na 

jejich stránkách. Instalace SPD je už naštěstí jednoduchá, protože jedinou jeho prerekvizitou je 

instalace sharepointu. Po dokončení instalace můžeme zavřít instalátor a zkusit spustit sharepoint 

designer. Pokud vše proběhlo tak, jak mělo, můžeme spustit SPD pomocí ikony v nabídce start. 

Jak vypadá prvně spuštěný SPD je vyobrazeno na obrázku 23. 

Obrázek 22 Výchozí stránka Shareponintu 2010 (Chreňo, 2015) 
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Obr. 1   

 

 

 

 

Tímto jsme nainstalovali veškerý potřebný software a vše je připraveno pro další použití 

a vývoj formuláře RFC v elektronické podobě. 

 

8.2 Zamýšlené použití 

 

Vytvářená aplikace by měla fungovat zhruba následovně – kterýkoliv THP pracovník 

může vyvolat požadavek na změnu (interní požadavek, požadavek zákazníka): Například pokud 

obchodní manažer bude chtít prosadit levnější alternativy používaného komponentu, vytvoří 

v systému požadavek na změnu. Jakmile je vytvořen nový formulář, tak se automaticky očísluje. 

Zadavatel bude muset vyplnit základní informace o požadované změně. Následně se vygeneruje 

požadavek na schválení odpovědným manažerům, kteří mají odpovědnost za schválení této 

změny. Na základě jejich schválení se změna bude buď realizovat, nebo se zamítne. Pro naplnění 

vlastní změny se musí provést jednotlivé dílčí změny v celém systému. Ty jsou prováděny 

formou jednotlivých akcí, pomocí kterých se stanoví se rozsah změny. Rozsah změny určí 

zadavatel a schvalovatelé. K jednotlivým akcím se poté určí osoba či osoby odpovídající za 

provedení akce a cílový termín, do kterého má být tato akce provedena.. Tyto osoby by pak měly 

být notifikovány a provést určenou akci. Po jejím provedení by měly zapsat do formuláře termín 

splnění. Jakmile budou splněny všechny požadované akce, tak celý dokument ještě musí projít 

konečným schválením administrátorem změn. Ten pak rozhodne o ukončení změny, případně 

bude rozporovat a urgovat jednotlivé akce. 

 

 

Obrázek 23 Výchozí stránka programu sharepoint designer (Chreňo, 2015) 
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9 Popis realizace aplikace 

V této části práce bude popsáno, jak realizovat výše uvedenou specifikaci za použití  

Sharepointu. Vlastní realizace se skládá ze dvou základních komponent – elektronického 

formuláře a workflow, které pomáhá s jeho vyplňováním a řízením. Nejdříve se však blíže 

seznámíme s rozložením Sharepoint webu a jeho základními funkcemi. 

9.1 Základní web Sharepointu 

 

Po spuštění předem vytvořeného webu nás sharepoint vyzve k přihlášení. Ke změně 

jakékoliv části webu je třeba mít dostatečné oprávnění. Proto pro vývojové práce budeme 

využívat účet Administrátora, který má oprávnění na použití všech akcí Sharepoint serveru. 

 

Základní web sharepointu zvaný „Team site“ je zobrazen výše na obrázku 22. Na levém 

boku této stránky jsou pak jednotlivé odkazy na výchozí automaticky vygenerované stránky. 

První záložka nese název „knihovny“, pod ní jsou k zobrazení veškeré stránky webu a „sdílené 

dokumenty“, což je prostor pro ukládání jakýchkoli dokumentů, které jsou pak přístupné pro 

určitou skupinu lidí. Dále se zde nachází záložka „seznamy“, která bude důležitá pro 

vypracování. Zatím se pod ní skrývá pouze kalendář a úkoly. V poslední záložce zvané 

„diskuze“ je prostor pro týmovou diskuzi, kde spolu můžou jednotliví uživatelé komunikovat a 

sdílet informace. Dále se zde nachází koš na mazání určitého obsahu a veškerý obsah webu, což 

je přehled o všem, co jsme na naše stránky umístili. Nejdůležitejší pro nás je však tlačítko 

v levém horním s názvem „Akce webu“ jež je zobrazeno na obrázku 24. 
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Jako první by se mělo nastavit oprávnění jednotlivých uživatelů, aby byl získán přehled o 

tom, kdo bude web užívat a jaké bude mít pravomoce. Nejdříve je potřeba založit novou skupinu 

osob. Do této skupiny pak přidáme lidi, kteří budou mít co dočinění s procesem řízení změn. Byl 

mi dán k dispozici seznam zaměstnanců společnosti, kteří se na procesu řízení změn podílí. 

Z tohoto seznamu jsou 3 pracovníci manažeři, kteří mají hlavní slovo v procesu schvalování 

změny. Správcem této skupiny by měl zůstat administrátor, který je v našem případě 

administrativní pracovník, který se stará o řízenou dokumentaci a má finální slovo, co se týče 

v rozhodování o přijetí a uložení dokumentace. Dále je třeba nastavit oprávnění jednotlivých 

osob v této skupině, aby se zamezilo nepovolaným osobám v úpravě jednotlivých položek. Všem 

kromě administrátora postačí předdefinované oprávnění s názvem „přispívání“, což zahrnuje 

veškeré nutné akce pro vykonávání základních operací na webu, avšak nezahrnuje veškeré 

dostupné akce vyhrazené pro řídícího administrativního pracovníka.  

 

Nyní je vše připraveno na vytvoření formuláře. V samotném webu sharepointu se již 

budou nastavovat pouze drobnosti, protože většinu práce se bude tvořit v Sharepoint designeru 

2010. 

 

 

Obrázek 24 Možnosti „Akce webu“ (Chreňo, 2015) 



 
 

51 
 

9.2 Práce v SharePoint designeru 

 

Sharepoint designer se spouští rovněž skrze tlačítko „akce webu“, jak můžeme vidět výše 

na obrázku 24. Spouští se skrze ikonu . Po spuštění nás program vyzve k přihlášení. Opět 

bude potřeba účtu administrátora, jelikož SPD je v reálném čase propojen s webem Sharepointu 

a ke změně většiny položek je třeba mít dostatečné oprávnění. Navigace v SPD je velmi podobná 

webu sharepoint a celkem rychle se v něm dá zorientovat. Na bočním panelu navigace se nachází 

jednotlivé webové části nazvané „objekty webu“ a v horním panelu se po zvolení určité položky 

zobrazí akce potřebné pro její tvorbu či úpravu. 

 

9.2.1 Tvoření Formuláře RFC v SPD 

 

Jednotlivé formuláře se budou zobrazovat ve formě položek v seznamu, které po 

rozkliknutí zobrazí samotný formulář s vyplněnými údaji. Tento formulář bude nahrazovat 

aktuálně požívanou papírovou verzi. 

 

 Jako první krok tedy vytvoříme nový vlastní seznam tím, že pod položkou „seznamy a 

knihovny“ v poli navigace klikneme na ikonu  v levém horním rohu.  

 

 

Tento seznam pojmenujeme v našem případě „Seznam RFC“ a poté se zde uvede stručný 

popis, že seznam bude sloužit jako místo pro ukládání formulářů RFC.  

 

Nyní přistupne k samotnému převodu papírového formuláře do elektronické podoby. Jak 

vidíte na obrázku 25, dalším krokem je otevření editoru, ve kterém budeme postupně vkládat 

sloupce, jež utvoří výsledný formulář. Zde je zásadní pořadí, v jakém tyto sloupce vkládáme, 

protože se v tomto pořadí pak budou zobrazovat i ve výsledném formuláři, a nelze toto pořadí 

nijak změnit. 



 
 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po otevření editoru se zobrazí prázdná stránka s jedním sloupcem typu textový řetězec, 

jež nese název „Titul“. Podle tohoto prvního sloupce se pak budou dále jmenovat položky 

v seznamu. V tomto případě byl sloupec přejmenován na „Číslo RFC“, jelikož se budou 

formuláře řadit a dohledávat dle jejich čísla. Podobným způsobem vytvoříme i ostatní položky 

formuláře vycházející z původního papírového formuláře. Avšak oproti papírovému formuláři se 

místo tabulky schválení uvede pouze jeden sloupec, do něhož se na základě souhlasu manažerů 

vyplní buď „schvaluje se“ nebo „zamítá se“. Nyní bude typ tohoto sloupce textový řetězec, avšak 

o způsobu jeho vyplnění se dozvíme až v další kapitole zabývající se workflow.  

 

Dále u položky „Další akce“ navrhuji posun až za standardní akce, kde se v papírové 

formě formuláře RFC nachází rozdělovník tak, aby byla zachována logičnost provádění akcí. 

Rozdělovník se v elektronické podobě formuláře nebude logicky vůbec potřebovat, proto jej 

zcela vypustíme. 

 

 Posledním krokem ve tvorbě formuláře je určení rozsahu změny. V této části se postupně 

vyplňují 4 sloupce, které se budou typem neustále opakovat (12 standardních akcí). Název 

Obrázek 25 Otevření editoru pro tvorbu seznamu (Chreňo, 2015) 
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prvního sloupce ponese vždy požadavek, který je potřeba vykonat viz papírový formulář 

v příloze 1. Tyto sloupce budou označeny abecedně a první bude vypadat takto „A1-

Přezkoumání týmem“ jeho typ bude volba, do které se napíší možnosti pod sebe, viz obrázek 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále pokračujeme vytvořením sloupce „odpovědnost“, jehož datový typ bude osoba nebo 

skupina. U tohoto sloupce je v nastavení opět třeba pozměnit nastavení, aby bylo možné vybrat 

více uživatelů, jak vidíte na obrázku 27. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26 Nastavení sloupce jednotlivých akcí (Chreňo, 2015) 
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Další sloupec ponese název „termín“ a bude to typu datum a čas. V tomto sloupci se bude 

ukládat termín, do kterého má být daná akce provedena. Tento sloupec vyplňuje zadavatel 

změny. Poslední sloupec s názvem „Splněno“ je rovněž datum, které vyplní lidé uvedeni ve 

sloupci „odpovědnost“ až po tom, co provedli požadovanou akci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27 Nastavení sloupce „Odpovědnost“ (Chreňo, 2015) 

Obrázek 28 Vytváření nové položky v seznamu RFC za pomocí formuláře (Chreňo, 2015) 



 
 

55 
 

 

9.2.2 Implementace workflow 

 

Další nezbytnou součástí webové aplikace pro řízení změn po vytvoření formuláře je 

návrh Workflow (Pracovní postup – jak je přeložen v české verzi SPD). Workflow nám bude 

automaticky zajišťovat například číslování jednotlivých změn a jejich schvalování. Pro snadnější 

vizualizaci je na obrázku 29 schematicky načrtnut proces řízení změn. Jeho plná podoba se pak 

nalézá v příloze č. 2. 

 

Vlastní návrh workflow nalezneme pod položkou „pracovní postupy“ v bočním panelu 

navigace SPD, kde započneme tvorbu nového pracovního postupu. Na výběr jsou 3 druhy, 

přičemž každý má své výhody a nevýhody. My zvolíme druh „Pracovní postup seznamu“, který 

se přímo dá propojit s již existujícím seznamem. V našem případě se bude jednat o seznam 

s názvem „seznam RFC“. 

 

Nejdříve je třeba workflow nastavit, jelikož ke své práci potřebuje místo, bude 

automaticky zadávat úkoly ke splnění. Tyto úkoly se buď provedou automaticky, nebo se zašlou 

konkrétním pracovníkům a ti poté je musí dokončit. Dále je vhodné povolit, ať se workflow 

automaticky spouští při tvorbě položky v seznamu, a umožnit také jeho ruční spouštění, kdyby 

bylo potřeba, viz obrázek 30 níže. 

 

 

 

 

 

Obrázek 29 Schéma procesu řízení technických změn (Chreňo, 2015) 
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Poté je nutno spustit editor obdobně jako u seznamu. V editoru je první krok workflow 

vytvořen automaticky. Nahoře v pásu karet jsou hlavní ikony (viz obr. 31) pomocí níž se 

workflow tvoří, upravuje a ukládá. 

 

 

Obrázek 31 zakladní akce při tvorbě workflow (Chreňo, 2015) 

 

Nejdříve tedy vytvoříme pracovní postup, který bude automaticky přidělovat číslo RFC. 

Pod záložkou akce zvolíme „aktualizovat položku“, tato akce se automaticky vloží do prvního 

kroku. Nyní stačí zvolit seznam a položku, jíž chceme aktualizovat. Kompletní nastavení této 

akce je uvedeno na obrázku 32.  

 

Obrázek 30 Nastavení workflow (Chreňo, 2015) 
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Obrázek 32 Vypracovaní číslovacího workflow (Chreňo, 2015) 

 

Nakonec zbývá workflow publikovat na web, pokud by se vyskytly nějaké chyby, tak 

vám SPD nedovolí workflow publikovat, ale uloží jej k další možné práci s ním a odstranění 

nedostatků. 

 

Obdobným způsobem vytvoříme i workflow na shvalování změny. Ten bude mít 2 

hlavní kroky, kdy v prvním kroku určíme uživatele, jichž se bude schválení změny týkat. 

V druhém kroku se pak nastaví, jakým způsobem se bude vyhodnocovat schválení změny a 

kde v seznamu se zobrazí výstup celého workflow. Celý workflow procesu schválení změny 

je k vidění níže na obrázku 33. 
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Obrázek 33 Schvalovací workflow (Chreňo, 2015) 

 

Posledním pracovním postupem se zajistí, že konkrétní uživatel je upozorněn na 

provádění zvoleného požadavku či akce. Děje se tak pouze za předpokladu, že byla 

navrhovaná změna schválena. Následně musí uživatel tento požadavek provést a poté vyplnit 

datum, kdy tak učinil do přiřazeného políčka "splněno" v již vloženém formuláři RFC. Tento 

postup se tvoří podobně, jako předchozí workflow. 

 

Všechny tyto pracovní postupy je třeba ještě nastavit, ať se automaticky spustí, 

jakmile je vytvořena nová položka v seznamu „Seznam RFC“. Akce, které potřebují 

potvrzení určitých osob, se uloží na web do speciálního seznamu úkolů. Příklad, jak vypadá 

úkol schválení změny, je zobrazen na obrázku 34. Zde musí daný uživatel zvolit, zda změnu 

schvaluje a dokončit úkol. 
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Obrázek 34 Schválení změny na webu sharepointu (Chreňo, 2015) 

 

V závěru procesu bude finální ukončení RFC zajišťovat administrátor, kterým bude 

administrativní pracovník, a návrh se provede podobným způsobem, jak bylo provedeno 

schválení změny.   

 

9.3 Výsledné zpracování 

 

 Jako příklady na závěr se na obrázku 35 můžete podívat, jak vypadají zavedené 

formuláře RFC na seznamu webu sharepointu 

 

 

A ještě poslední ukázka na obrázku 36, jak se hotový elektronický formulář zobrazí 

návštěvníkům webu nebo manažerům. 

Obrázek 35 Zavedené elektronické formuláře RFC v seznamu RFC (Chreňo, 2015) 
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Obrázek 36 Finální podoba elektronického formuláře (Chreňo, 2015) 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo zavedení elektronického systému sledování technických 

změn ve firmě United Polymers a.s. Jelikož se jedná o převod papírového dokumentu do 

elektronické podoby, tak je zároveň zlepšován i celkový workflow.  

 

V úvodu této práce jsou popsány vybrané zásady managementu kvality a dále je 

definováno, co to jsou změny a jak nutné je tyto změny řídit. Řízení změn je jedním z klíčových 

procesů v každé organizaci a ne vždy je prováděno nejefektivněji, často se totiž stává, že mají 

firmy v této oblasti jisté problémy. V dnešní době je vhodné řídit změny skrze informační 

systém, který již mají v menší či větší míře zavedeny všechny úspěšné organizace. Práce nás dále 

blíže seznamuje s informačními systémy a workflow, který tyto informační systémy pomáhají 

zlepšovat a zrychlovat. 

 

V praktické části je pak popsáno, jak je papírový formulář na řízení změn zvaný RFC 

převáděn do elektronické podoby. Pro převod do elektronické podoby mě firma požádala o 

využití softwaru s názvem Microsoft Sharepoint Foundation 2010, který je k dispozici zdarma. 

Pro lepší práci v tomto programu bez znalostí programovacího jazyka byl firmou Microsoft ještě 

vytvořen podpůrný program Sharepoint Designer 2010, který jsem využil pro realizaci zadaného 

úkolu. Tento software rozhodně nepatří mezi známé produkty firmy Microsoft, a není v České 

Republice příliš rozšířen, proto na něj neexistuje moc návodů v českém jazyce. Při postupném 

převodu formuláře do elektronické podoby jsem přišel na nelogičnost jeho vyplňování, proto 

byly učiněny změny v jeho elektronické podobě, aby na sebe vše navazovalo jak má.  

 

Při zpracování praktické části této práce jsem nabyl cenné zkušenosti, co se týče procesu 

řízení změn a jakékoliv dokumentace uvnitř firmy. Byl jsem seznámen, jaké dopady mají 

nepatrné změny na dokumentaci po celé firmě, ať už se jedná o výkresy, pokyny pro obsluhu 

strojů či jinou dokumentaci, podle které se řídí výroba a pracovníci v celé firmě. Naučil jsem se 

také jak funguje komunikace napříč firmou a jak nezbytná je výpočetní technika a zavedený 

informační systém pro efektivní fungování interních proceů uvnitř firmy. Rovněž sem si osvojil 

jak nastavit server a jeho obsluhu, jelikož to byl jeden z požadavků na práci v programu 

Microsoft Sharepoint Foundation 2010. Při hledání informací týkající se problematiky spojené 

s vypracováním mé diplomové práce jsem narazil na mnoho lidí po celém světě s obdobnými 

problémy. Většina nabízených řešení však zahrnovala použití nějakých externích software, které 
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byly buď placené, nebo zde byla nutná znalost programovacího jazyka. Hodně řešení se 

vztahovalo i k jiným edicím Sharepointu. Edice Foundation, je však k dispozici zdarma, a proto 

jsou funkce a možnosti práce v této aplikaci značně omezené. 

 

Nakonec se mi však hlavní body práce podařily splnit, a firma tak má k dispozici funkční 

základ systému pro efektivní řízení změn. Určitě zde však zůstává prostor pro budoucí 

zlepšování, například možnost propojení s poštovní aplikací  Microsoft Outlook, či využití 

tohoto software i pro jiné účely než je řízení změn. 
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Příloha č. 1 : Formulář RFC [18] 
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  Příloha č. 2: Schéma procesu řízení technických změn (Chreňo,2015) 


