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Anotace : Práce seznamuje čtenáře s  řízením podnikových procesů pomocí systémů 

workflow. Vykresluje souvislost mezi procesním řízením a implementací systému workflow, 

hodnotí přínos a moţná rizika spojená s touto implementací. Popisuje způsoby analýzy 

podnikových procesů a postup při zavádění nového produktu. V závěru je popsán konkrétní 

produkt workflow s grafickým znázorněním. 

Klíčová slova : workflow,  proces,  podnikový proces, řízení, BPR(zkratka anglického 

originálu Business Process Reengineering) 

 

Abstract: Paper deals with the management of business processes through workflow systems. 

Portrays the relationship between process management and workflow system implementation, 

evaluate the benefits and possible risks associated with this implementation. Describes a 

method to analyze business processes and procedures for implementation of the new product. 

The conclusion is devoted to a specific product workflow with graphical representations. 

Keywords: workflow, process, business process, management, BPR (Business Process 

Reengineering) 
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1 Úvod 

 

 V roce 1786 představili tři skotští tiskaři světu knihu Encyklopedia Britannica, časem 

nejznámější encyklopedii anglicky mluvícího světa. Úspěšná společnost na svém vrcholu v 

roce 1990 s obratem na úrovni 650 miliónů dolarů byla za dalších pět let prodána jako 

extrémně ztrátová za polovinu své účetní hodnoty. Z tohoto se lze poučit, ţe pokud 

společnosti v současném globalizovaném a informačním věku chtějí přeţít a prosperovat, 

nezbývá jim nic jiného, neţ aplikovat moderní řídící a měřící systémy.   

 Trendem v dnešním business světě je poţadavek na vytvoření platformy, která bude 

efektivně spravovat podnikové procesy. Tyto běţí napříč lidskými zdroji, odděleními a 

různými firemními systémy. Teoreticky si lze představit, jaké obrovské mnoţství 

podnikových procesů „vyprodukují“ ty největší světové společnosti.   

 Úkolem platformy je vlastně tok informací o podnikových procesech, jejich kontrolu, 

návaznost, co nejvíce zefektivnit. V souvislosti s business procesy se objevuje slovo 

workflow. Tento termín lze přibliţně přeloţit jako tok práce a velmi zjednodušeně lze říci, ţe 

worflow ukazuje, jak probíhá určitá práce od začátku do konce. Workflow tedy tvoří procesy, 

přesněji jejich logika a řídící pravidla. Logika procesů ukazuje řetězec úkolů, které mají být 

vykonány. Řídící pravidla ukazují, v jakých závislostech a limitech mohou být úkoly 

vykonány.          

 Definice seskupení WfMC (Workflow Management Coalition), říká o workflow a 

business procesech následující : Business proces je mnoţinou procedur či aktivit, které 

dohromady realizují obchodní cíle v rámci organizační struktury, jenţ definuje funkční role a 

vztahy. Workflow je automatizace business procesů jako celku či jen jeho části, během nichţ 

dokumenty, informace, úkoly procházejí od jednoho účastníka k jinému na základě 

definované mnoţiny pravidel. Business definice je reprezentace procesu ve formě, která 

umoţňuje jeho automatizovanou manipulaci, kterou je míněno modelování či ustanovení v 

rámci workflow systému. Skládá se z aktivit a jejich vztahů, identifikuje počátek a konec 

procesu, účastníky, aplikace a data.[3]       

 Pro lepší pochopení významu automatizace podnikových procesů a aplikaci platformy 

worflow je potřeba pochopit rozdíl mezi procesním a funkčním řízením a dále proces 

definovat jako takový se všemi jeho sloţkami.   
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2  Procesní a funkční řízení, definice procesu 

 

 Prozatím se v organizování vnitřních činností podniků pouţívá především funkční 

řízení obr. 1, vyjádřené pomocí organizačního schématu. Tento způsob řízení a organizování 

zachycuje jenom menší část pracovníků podniku tzv. pracovníky technicko-hospodářské, kteří 

tvoří jen asi 10 – 25 % osazenstva podniku. Vůbec v něm není uvaţováno s pracovníky 

dělnických profesí, kteří tvoří většinu zaměstnanců.     

 Organizování tímto funkčním způsobem řeší především otázku dělby práce v podniku, 

specializaci pracovníků a jejich kompetencí. Systém funkčního řízení je orientován na 

dovednosti, které jsou základními kriterii organizačního dělení. Práce je separátně 

vykonávána v oddělených organizačních jednotkách. Mimo to je v organizačním schématu 

vyjádřen vztah podřízenosti a nadřízenosti mezi jednotlivými pracovníky  

a organizačními jednotkami. Vzniká mnoho komunikačních a kompetenčních bariér 

v důsledku ohraničených organizačních jednotek, coţ činí tento starší způsob řízení značně 

nepruţným. [5] 

 
Obr. 1: Funkční způsob řízení 

 

 Funkční řízení je tedy takové řízení, kdy se činnosti obdobného charakteru sdruţují do 

organizačních jednotek a tyto jednotky jsou pak odděleně řízeny. Příkladem mohou být 

Personální oddělení, Zásobování, Prodej, Výroba (typicky dále dělená) apod. Takové řízení 

umoţňuje aplikaci a vyuţití všech výhod principu specializace, nicméně má sklon k vysokým 

hierarchickým organizačním strukturám.[4] 

 Procesní řízení obr. 2, je protipólem funkčního řízení. Činnosti jsou řízeny podle své 

návaznosti v procesu zpracování vstupů podniku na výstupy. Procesní způsob řízení tedy 

vychází ze skutečnosti, ţe kaţdý produkt (výrobek nebo sluţba) vzniká určitým sledem 
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činností, tj. procesem. Tomu je přizpůsoben i nový způsob zobrazování organizačních vztahů 

pomocí procesního diagramu zahrnujícího všechny potřebné činnosti, vazby mezi nimi, jejich 

souslednost a zodpovědné pracovníky. Tento způsob organizování zahrnuje všechny 

pracovníky, kteří se na procesech podílejí, tedy i dělníky. Sniţuje se také potřeba řídící práce, 

protoţe pracovníci jsou organizováni mezi sebou a řešení řady situací je vyznačeno předem. 

Jsou stanoveny rozhodovací činnosti a pracovníci zodpovědní za jejich řešení. Všechny 

procesy ale musí tvořit kompaktní nepřerušenou procesní síť. Ţádný proces nesmí mít konec, 

musí pokračovat dalším procesem, jinak by neměl smysl. Zavedení procesního řízení je v 

současné době nezbytným předpokladem pro pouţití progresivních metod řízení (včetně 

řízení jakosti) a neobejde se bez počítačové podpory.[5] 

 
 

Obr. 2 Procesní způsob řízení 

 

 Systém procesního je orientován na výsledek práce, kterým je produkt. Přechod na 

procesní způsob řízení obvykle vede ke zvýšení informovanosti o zákaznících  

a omezení konfliktů mezi jednotlivými odděleními, jakoţ o prodlev mezi různými kroky 

celého procesu.         

 Procesní a funkční řízení  jsou dva vyhraněné přístupy k řízení podniku, o kterých se 

nepředpokládá, ţe by mohly a měly být v organizaci uplatňovány v ryzí podobě. Obvyklé je, 

ţe určitá oblast podnikových aktivit je řízena procesně a jiná funkčně, například dle toho, zda 

převaţují přínosy aplikování principu specializace a koncentrace nebo přínosy pruţné a 

ploché procesní struktury. Srovnání procesního a funkčního řízení nalezneme v tabulce 1.

 V České republice je obecně aplikován spíše princip funkčního řízení, a to 

z historických důvodů. Dnešní teorie ale označuje procesní řízení za více přispívající 

konkurenceschopnosti podniků a stále více organizací uplatňuje na své činnosti vedle 
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funkčního pohledu i procesní přístup.       

 Definic procesu je několik, přičemţ se liší pouze dobou vzniku a úhlem pohledu. 

Definice od Michaela Hammera, jednoho ze zakladatelů manaţerské teorie BPR (Business 

Process Reeingeneering), zní: „Proces je soubor činností, který vyţaduje jeden nebo více 

druhu vstupů a tvoří výstup, který máhodnotu pro zákazníka“. [4]    

 Prof. Ivo Vondrák definoval proces takto: „Proces je po částech uspořádaná mnoţina 

kroků, jeţ směřuje ke splnění poţadovaného cíle opakovatelným způsobem.“[4]  

 

Tab. 1: Porovnání procesního a funkčního řízení 

 

Procesní řízení Funkční řízení 

Integrace činností mezi jednotlivými 

útvary 

= pruţnější a rychlejší spolupráce 

Útvary provádějí činnosti autonomně 

Optimalizuje se činnost celých procesů, od 

počátečního dodavatele po koncového 

zákazníka 

Útvary optimalizují svou činnost 

= lokální optimalizace nemusí přispět ke 

globálnímu zlepšení 

Odpovědnost za proces 
Odpovědnost za funkční úsek 

= nízký zájem o ostatní funkce 

Měření výkonnosti jednotlivých 

procesů, tzn. jednodušší identifikace  

konkrétních problémů 

Měření výkonnosti finančními 

ukazateli, které se sledují obvykle za celou 

organizaci 

Zaměřuje se více na příčiny jevů 

(to je dobré pro prevenci = šetří prostředky 

jinak vynakládané na řešení následků 

neshod v činnostech) 

Zaměřuje se na důsledky jevů 

Umoţňuje plošší strukturu Má sklon k vysokým strukturám 

Umoţňuje lepší sdílení znalostí,  

podporuje komunikaci 

Komunikace často probíhá přes nadřízené, 

je komplikovaná 

Ploché struktury a práce v týmech přináší 

vyšší pruţnost 
Strmé struktury jsou rigidní 

 

 

 Kaţdý proces má tedy několik základních vlastností. Z výše uvedených definic plyne, 

ţe vyuţívá nějaké zdroje, transformuje vstupy na výstupy a skládá se z uspořádaných činností 

(kroků) - lze jej dekomponovat na subprocesy a aktivity. Dále bychom mohli specifikovat 

proces jeho jednoznačným začátkem a koncem (včetně návazností na jiné procesy) a 

opakovatelností. Mohli bychom navíc odvodit, ţe proces je spouštěn určitým signálem. Kaţdý 
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proces má své parametry, které mohou být měřeny (průběţná doba, včasnost, kvalita, 

náklady).[5]           

 Funkčnost procesů závisí na jejich procedurách a zdrojích, všechny procesy mají 

interní či externí vstupy či dodavatele a zároveň zákazníky. Kaţdý proces má také svého 

vlastníka.           

 Vlastník procesu je pro kaţdý proces právě jedna osoba, která je odpovědná za 

nastavení procesu, tzn. za způsob provádění procesu, za jednotlivé jeho aktivity a za 

dodrţování uvedených postupů.       

 Vstupem procesu rozumíme objekt, resp. jeho stav před působením zkoumaného 

procesu. Stává se předmětem působení procesu. Můţe to být např. přijatá poptávka, faktura, 

příkaz či plán, polotovar. Výstupem procesu je tento objekt, resp. jeho stav po působení 

tohoto procesu (uhrazená faktura nebo vrácená faktura, vyskladněný materiál, hotový 

výrobek, vyškolený pracovník).       

 Definice procesu je jeho reprezentace ve formě, která umoţňuje automatizované 

zpracování procesu, jakým je vykonání pomocí Workflow Management Systemu (WfMS) 

nebo modelování a simulace. Pro vysvětlení,  WfMS – Workflow Management Systém (česky 

systém řízení workflow) jsou počítačové systémy, které zajišťují automatizaci workflow. 

  Obsahuje především informace o sítí činností a jejich vztahů, kritéria zahájení, 

přerušení a ukončení činnosti, údaje o účastnících, aplikacích a datech.  

Definice procesu obvykle tvoří souhrnný popis různých entit (objektů): 

 Proces (popis celého procesu), 

 Činnost (definice činností, z nichţ se proces skládá), 

 Přechod (definice přechodů mezi činnostmi), 

 Účastník (deklarace účastníků procesu), 

 Aplikace (deklarace aplikací pouţívaných procesem), 

 Data (deklarace dat procesu). 

 Aktivita je popis části procesu, který tvoří jeden logický atomický krok v něm. 

Aktivita můţe být manuální (tedy taková, která nevyţaduje počítačovou podporu) nebo 

automatizovaná (workflow). Workflow aktivita vyţaduje lidské a/nebo technické zdroje k 

pokračování vykonávání procesu.[5]       

 Automatizovaná aktivita je aktivita, která je schopna být automaticky prováděna 

pomoci WfMS v průběhu podnikového procesu, kterého je součástí. Manuální aktivitu 

naopak není moţno automatizovat, proto leţí mimo působnosti WfMS.  
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 Role je soubor vzájemně se doplňujících dovedností. Role jsou přiřazovány k 

jednotlivým aktivitám s cílem umoţnit jejich plnění v rámci vykonávání procesu. Role 

reprezentuje skupinu zdrojů, kde zdroj je prostředek nebo skupina prostředků nutných k 

vykonání aktivity. Zdroje mohou být lidské nebo technické (stroje, zařízení,…) Zdrojem 

mohou být např. vykonavatel aktivity, výrobní prostředek, informace, jiný proces nebo další 

vykonavatel.          

 Vykonavatel procesu je ten, kdo provádí aktivity spojené s procesem. Při analýze a 

popisu procesu musí být jednoznačně identifikován pro různé účely na různých hladinách 

konkrétnosti.           

 Role tedy definují chování, zodpovědnost a kompetenci jednotlivých osob nebo 

spolupracující skupiny osob. Jednotlivé lidské zdroje jsou mapovány na poţadované role 

podle toho, jak jsou poţadované kompetence slučitelné se schopnostmi těchto osob. 
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 3 Metody a nástroje analýzy podnikových procesů 

 Prvním krokem před implementací worklflow produktu je analýza podnikových 

procesů. K analýze podnikových procesů slouţí několik osvědčených metod. K identifikaci 

podnikových procesů slouţí např. Přístup podle Hammera a Champyho. Jejich metoda 

spočívá ve vytvoření seznamu existujících procesů. Jím je přiřazeno pojmenování, dále jsou 

vyjádřeny jejich počáteční a konečné stavy, viz Tabulka 2. 

 

Tab. 2: Příklad identifikace procesu 

 

Proces Počáteční a konečný stav 

Plánování produkce od analýzy po schválení 

Prodej od nabídky po expedici 

Úhrada od objednávky po platbu 

 

 

Po identifikování nejlépe všech podnikových procesů, minimálně těch hlavních, je nutné 

specifikovat ty, které jsou neúčinné, nebo alespoň nejméně účinné. K tomuto účelu je nejlépe 

vyuţít kritéria viz Tabulka 3. Pro určení výrobních procesů vhodných k automatizaci je k 

jednotlivým procesům přiřazen stupeň priority určující, v jakém pořadí procesy 

zautomatizujeme. 

 

Tab. 3: Kritéria procesů 

 

Kritérium Analýza 

Kvalita Jakou kvalitu má výstup podnikového procesu ? Jaká je průběţná 

sledovatelnost ? 

Jaká je dokumentovanost procesu ? 

Přesnost Jaký přesný je podnikový proces ? Je na výstupu konzistentní ? Dodrţuje 

vnitropodniková ustanovení, pravidla a normy ? 

Náklady Jaké náklady se na proces vynakládají ? Jsou náklady v relaci s řešeným 

úkolem ? 

Rychlost Je rychlost provedení procesu přiměřená a pomohlo by, kdyby se proces 

provedl rychleji ? 

Uspokojení 

zákazníka 

Jak jsou s výstupem procesu spokojeni zákazníci ? 

Flexibilita Jak je proces schopen přizpůsobit se změně ? Můţe být proces pouţíván 

dostatečně dlouhou dobu ? 
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 K přiřazení priorit jsou doporučovány následující kritéria : 

Kritické faktory úspěchu : Které procesy jsou pro danou organizaci rozhodující ? Prioritu 

musí obdrţet podnikové procesy, které jsou rozhodující pro úspěch. To mohou být např. 

Kvalita produktu, rychlost dodávky.  

Strategické faktory : Které procesy jsou rozhodující pro podnikovou strategii a směřování ? 

Prioritní jsou procesy podstatné pro budoucí směřování podniku a současně vyţadují zlepšení. 

Jádro podnikových činností : Které podnikové procesy se účastní jádra podnikových 

činností ? Prioritní jsou ty, které vytvářejí podstatu podnikových aktivit. 

Vzájemné srovnávání : Který proces je ve srovnání s jiným významnější ? Prioritu mají 

podstatnější procesy. 

Další pouţívané metody analýzy podnikových procesů si uvedeme ve stručnosti: 

 Metoda ISAC : Tato metoda je orientovaná problémově. Jejím základem je hledání 

příčin problémů, které pociťují uţivatelé. Vychází z názoru, ţe analýzu jsou schopni nejlépe 

provést uţivatelé.          

 Metoda PDIT : Účelem této metody je zmapovat podnikové procesy a navrhnout 

procesní model, který obsahuje všechny procesy věcné oblasti, seznam událostí, procesní 

model navrhovaného systému, model reality, popisy uţivatelských postupů, komunikační síť 

a model organizační struktury.       

 Metoda BORM : Jde o obecnou metodu pro vývoj a dodávku řešení informačních 

systémů. Je zaloţena na podrobných studiích podnikových procesů, jejich návazností, 

závislostí atd. Spočívá na rozsáhlých zkušenostech s objektově orientovaným programovým a 

vývojovým prostředím a na zkušenostech s pouţíváním uţivatelských řešení pro zákazníky. 

 Metoda BSC : Jde o systém pro měření účinností, kdy jsou na zřeteli nejdůleţitější 

aspekty podnikání. Ty jsou vyjádřeny v podnikové vizi, poslání a strategie. Vize vyjadřuje 

základní orientaci, strategie cesty k její realizaci. Kritické faktory úspěchu stanoví, co je 

důleţité pro úspěch, zvláštní měřítka pak určují, jak se měří to, zda se pracuje tak, jak se má. 

 Metoda PQM : Jde o metodu vyvinutou firmou IBM v návaznosti na metodu BSC, 

zaměřuje se však více na zkoumání poslání, cílů a faktoru úspěchu podniku jako celku. Tak se 

zajistí soulad příslušných procesů a cílů. 
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3.1 Techniky analýzy podnikových procesů 

            

 Pro vytvoření si představy, jak funguje současný systém a jak má fungovat nový 

systém, existuje mnoho technik. Dvě jsou však základní, a to technika rozhovorů a 

dotazníkového průzkumu. Zjišťujeme jimi pohled uţivatelů na průběh procesu. Rozhovory 

jsou komplexnější, lze rozvíjet témata a zacházet spíše do podrobností, v dotazníkovém 

průzkumu jsou otázky jasně vymezeny, odpovědi obvykle bývají rezervovanější.  

 Rozhovor je z důvodu potřeby získat co nejhodnotnější informace, vhodné rozdělit do 

strukturovaných částí. V první části jsou uţivatelům pokládány stejné otázky, coţ umoţňuje 

různé pohledy na daný proces a celou škálu zkušeností z dané oblasti. V dalších částech je 

dobré dotazovaným dát jakousi volnost, coţ obvykle přinese návrhy na řešení nového 

systému. Velmi úspěšná je metoda brainstormingu, realizovaná se všemi účastníky procesu 

současně.            

 Dotazníky jsou vhodné při velkém počtu uţivatelů pro sběr kvantitativních údajů. 

Důleţité je otázky jasně formulovat, při jejich špatném pochopení by došlo ke zkreslení 

získaných informací.          

 Další technikou je pozorování. Pozorovatelé zaznamenávají všechny úkony, které jsou 

během procesu prováděny, kým jsou prováděny, veškeré časy a prostředky. Touto technikou 

se identifikují neúčinné části procesu.        

 Při provádění analýzy nesmíme zapomenout na prostudování dokumentace, neboť 

uţivatelé informují pouze o variantách, které pouţívají. V dokumentaci jsou uvedeny 

varianty, které mohou během procesu vzniknout, např. působením různých vlivů.   

 Jakou technikou tedy začít ? Ve valné většině případů se začíná rozhovory a 

dotazníky. Tím analytici získají globální pohled na proces. Dalším krokem je prostudování 

dokumentace a uplatnění poznatků z vlastního pozorování. Výsledkem sledu těchto činností je 

zachycení současného stavu. Poté je moţné zohlednit, jak vlastní proces zlepšit. Chybou by 

bylo, snaţit se proces zlepšovat tzv. „za kaţdou cenu“, zde je na místě zdůraznit přiměřenost 

zlepšování. To znamená, ţe pokud je proces identifikován jako příliš pomalý, navrhneme 

zlepšení, které spočívá v jeho zrychlení, ale není vhodné v téţe chvíli navrhovat vyšší kvalitu 

podnikového procesu, aniţ je změněna jeho rychlost. 
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4  Definice Worflow a systémy řízení Workflow 

 

 Nejvhodnější začátek této kapitoly je doslovná citace výroku Bruce Silvera : 

„Workflow is buzzword today that means a lot of different things“,[1] coţ přeloţeno znamená:  

Workflow je dnes zprofanovaný termín, který můţe znamenat mnoho různých věcí. 

 Pojem workflow se pouţívá v mnoha významech, od vlastního procesu aţ po 

počítačové systémy, které zajišťují jeho automatizaci. O sjednocení terminologie v této oblasti 

se snaţí instituce Workflow Management Coalition, zkráceně WfMC. 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.[3]       

 Worklow v pravém slova smyslu je tedy strukturovaná a měřitelná sada činností 

sestavených tak, aby vytvářela specifikovaný výstup pro určitého zákazníka, nebo trh.

 Systém řízení workflow definuje, vytváří a řídí průběh procesu. Je schopen 

interpretovat definici procesu, komunikovat s účastníky workflow a v případě potřeby spustit 

další aplikace. Systém řízení workflow zajišťuje procedurální automatizaci podnikového 

procesu řízením posloupnosti pracovních činností a vyvoláváním příslušných lidských nebo 

technických zdrojů. Poskytuje monitorovací a administrativní funkce, jako je například 

zrušení procesu, změna účastníka procesu, kontrola stavu procesu apod.    

 Z čistě technického hlediska lze konstatovat, ţe 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.            

 Workflow systémy obvykle pokrývají čtyři fáze. Přípravnou, realizační, sledovací a 

vyhodnocovací. Ve všech těchto fázích jsou propojovány jednotlivé zdroje. Počítačové 

modely podnikových procesů specifikují veškeré potřebné parametry pro zavedení těchto 

procesů. Parametry zahrnují jednak individuální kroky/vloţení informací např. o zákaznících, 

dotaz do databáze, vyţádání podpisu/, tak stanovení pořadí a podmínek , za nichţ mohou být 

tyto kroky provedeny. Mezi podmínky patří datové toky mezi jednotlivými kroky, určení, kdo 

je odpovědný za kaţdý jednotlivý krok a aplikace pouţité pro kaţdou činnost.
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 Infrastrukturu podniku tvoří kombinace všech jeho procesů. V praxi je tato 

infrastruktura málokdy dokumentována. Velké procento představují postupy, které jsou 

vytvořeny a zadokumentovány pouze ve hlavách zaměstnanců, či tvoří jakési informační 

útrţky ve směrnicích, nebo jsou respektovány v rámci neformálních pravidel. Nejhorší případ 

nastává, kdyţ jsou předávány mezi zaměstnanci pouze ústním podáním.  

 Jakékoliv zlepšení a rozšíření této infrastruktury nejprve vyţaduje její 

zadokumentování. Bez tohoto kroku nelze infrastrukturu revidovat a aktualizovat, či o ní 

vůbec hovořit. 

4.1  Klasifikace systémů workflow 

 
 Pro potřeby klasifikace systémů pro řízení workflow se často pouţívá členění podle 

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

umoţňujících softwarové řízení vykonané práce ve všech významech. Workflow 

Management systémy stejně jako Business Process systémy sem poté patří jako dvě 

nejvýznamnější části.         

 Klasifikace workflow systémů je provedena na základě dvou dimenzí. První dimenzi 

tvoří data (systémy zaměřené na sdílení a výměnu dat) a procesy (systémy zaměřené na 

uspořádání aktivit).         

 Druhou dimenzi představují strukturované (předefinovaný způsob zacházení s 

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

Administrativní workflow slouţí k vyřizování kaţdodenní agendy. Tento typ zajišťuje rutinní 

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

registrace vozidla, ve školství např. ţádost o studium apod. V kaţdé organizaci bychom našli 

spoustu procesů tohoto typu. Ty jsou velmi dobře strukturovatelné, často se opakují, nejsou 

sloţité, nemají mnoho alternativních moţností a obvykle jsou vázány na standardizované 

formuláře.[2] 

Kolaborativní workflow podporuje týmovou spolupráci. Typická je v tomto případě 

přítomnost nějakého dokumentu, pomocí něhoţ si účastnící vyměňují své poznatky, a který je 

vlastně výsledkem jejich společné práce. Kolaborativní procesy většinou obsahují nějaký 

opakovaný cyklus několika iterací téhoţ kroku, dokud se všichni neshodnou. Dokonce můţe 

dojít i k návratu do předchozí fáze. Příkladů kolaborativních workflow procesů najdeme v 

kaţdém podniku několik – můţe jít o tvorbu dokumentace, propagačního materiálu, změnu 

designu výrobku, návrh nové sluţby apod. Jedno mají tyto procesy společné – vţdy je jako 
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výstup očekáván dokument, na kterém spolupracuje několik uţivatelů, a který prochází 

různými schvalovacími cykly.[2] 

Produkční workflow podporuje hlavní podnikové procesy, které vytvářejí přidanou hodnotu k 

finálnímu produktu, a na nichţ závisí spokojenost zákazníka. Tyto procesy jsou také dobře 

strukturovatelné, jen jejich struktura můţe být relativně sloţitá. 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.[2] 

Ad hoc workflow je zaloţen na náhodnosti vzniku workflow procesu. Jedná se o procesy, 

jejichţ průběh není předem popsán. Nemohou tak být standardizované, jsou většinou 

jedinečné. Je moţné a současně i nutné je definovat v okamţiku jejich vzniku. V jistém 

smyslu se podobají administrativním workflow, jen s tím rozdílem, ţe postup definice procesu 

má tendenci ke zpracování odchylek, výjímek a unikátních situací. Z toho plyne podstatný 

charakteristický rys těchto typů procesů – zatímco celý proces je unikátní, jeho účastník se 

obvykle podílí na řadě podobných a opakovatelných podprocesů. Příkladem ad hoc workflow 

můţe být poţadavek zákazníka na uţivatelsky přizpůsobenou výrobní linku dle vlastních 

speciálních poţadavků. Dalším moţným příkladem je odpověď na dotaz zákazníka, 

zpracování výroční zprávy nebo vyřízení nestandardní reklamace. [2]   

 Lepší přehled systémů nám můţe poskytnout rozdělení, ve kterém klasifikujeme 

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

Takto můţeme 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. 

 Přičemţ poslední skupina systému představuje ty, které umoţňují Business Process 

Management.            

 Mezi nejznámější systémy pro správu workflow, které nabízejí schopnost 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. [2] 
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 5  BPR – Business Process Reengineering 

  V praxi velice často dochází k záměně systémů workflow s BPR(Business Process 

Reengineering). Tyto dva pojmy mají mnoho společného. Zjednodušeně se dá říci, ţe BPR je 

součástí postupu při implementaci workflow, ale toto tvrzení je velmi zjednodušené řešení 

popisu BPR.           

 Business Process Reengineering znamená změnu podnikových procesů ve vztahu 

k okolí. Při BPR se analyzuje, co se má udělat, kdo to má udělat, s čím, s jakými daty to má 

udělat, v jakých výstupních datech bude výsledek zachycen, na základě jaké události se co má 

vykonat, případně jaký aplikační software se při tom pouţívá, jaká činnost navazuje atd. 

Hledáme pak optimální průběh procesu vzhledem ke spotřebovanému času a nákladům. 

Obecně jde o zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Třemi klíčovými prvky definice BPR 

jsou: 

 Zaměření na procesy – pozornost by se měla zaměřit především na základní 

podnikatelské procesy, které se přímo týkají zákazníků, ne na procesy čistě interní. 

Základní procesy jsou pro úspěch v sektoru, v němţ organizace podniká, rozhodující a 

firma by je měla identifikovat jako kritické, které rozhodnou o tom, zda přeţije a porazí 

konkurenci.                        

 Radikální změna – BPR neusiluje o změnu pro změnu. Cílem je konkurenceschopnost a, 

je-li to moţné, ovládnutí trhu. Radikální změna je charakteristikou tohoto cíle a 

výsledkem akceptace procesního pohledu a opuštění staré cesty podnikání prostřednictvím 

funkčních oddělení.  

 Dramatické zlepšení – zatímco od malých postupných zlepšení se dá eventuelně 

očekávat, ţe mohou mít velký kumulativní efekt, od BPR se očekává dramatické zlepšení. 

BPR zaměřený na dosaţení rozhodujících zlepšení výkonnosti se provádí na procesech 

základních podnikatelských aktivit, které jsou z hlediska konkurenceschopnosti 

rozhodující. Nejprve se vytyčí strategické cíle, poté se proces přemění tak, aby se těchto 

cílů dosáhlo. Je potřeba si uvědomit, ţe BPR i radikální změna, kterou vyvolá, jsou 

riskantní záleţitosti.  

 

 Vedle těchto tří základních prvků je zde velmi důleţitá potřeba stálého a pozorného 

řízení rizik.  

 Podle rozsahu změn podniku rozlišujeme 3 druhy BPR. 
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         Mírná forma BPR – výkonní pracovníci pracují zhruba stejně, mají lepší podporu. 

         Střední forma BPR – doplňují se některé další činnosti na operativní úrovni. 

         Těžká forma BPR – úplná reorganizace.  

Při modelování podnikových procesů v rámci BPR musí být tedy zobrazeny takové 

komponenty, které mají být ovlivněny při reengineeringu podnikových procesů. Pro 

optimalizaci podnikových procesů existují následující aspekty: 

         Změna průběhu procesu, vyhledávají se místa přerušení optimálního průběhu. 

         Změna organizační příslušnosti a kvalifikace pracovníků za účelem zlepšení průběhu        

      celého procesu zpracování. 

         Sníţení počtu dokumentů vedoucí ke zjednodušení a urychlení toku dokumentů a dat. 

         Úvahy o outsourcingu. 

         Zavedení nových výrobních zdrojů a informačních technologií vedoucí ke zlepšení   

      funkce procesu.  

 Pro zajištění těchto postupů je nutné provést podrobné modelování podnikových 

procesů, které můţe končit aţ pracovními postupy všude tam, kde je to vhodné.   

 Při BPR by se mělo dbát na zásadu, co nejméně měnit pravidla chování a náplň práce 

lidí na operativní úrovni. To znamená neměnit jejich činnosti, jen jim dodávat úplnější 

informace.           

 Ve vztahu k podnikovým procesům se v poslední době velmi často pouţívá výraz 

Reengineering. Co tento výraz znamená? Reengineering v podstatě znamená zásadní 

přehodnocení a radikální rekonstrukci (redesign) podnikových procesů tak, aby mohlo být 

dosaţeno dramatického zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti, jako jsou 

náklady, kvalita, sluţby a rychlost. 
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6  Postup při zavádění workflow   

 Ve své nejjednodušší podobě umoţňuje workflow uţivatelům stanovit pravidla pro 

směřování procesů a ve své nejsloţitější podobě se stává workflow nástrojem pro 

reengineering všech podnikových procesů. IBM uţivatelský systém, 1993[1] 

 

 Implementaci workflow by měla firma provést vţdy s maximální citlivostí, bez 

přerušení výrobního procesu a v relativně krátkém časovém období. Některé workflow 

produkty disponují vlastní metodikou, jak je implementovat, tato metodika by se měla 

dodrţovat. Pokud workflow produkt tuto metodiku implementace nemá, lze vycházet 

z obecných metodik, které jsou dostupné v tištěných publikacích, nebo na internetu.  

 Před samotnou implementací workflow je nejprve potřeba provést analýzu 

podnikových procesů. Tato analýza, její druhy a postupy, byla popsána v kapitolách  3 a 4.

 K obvyklým zkušenostem s implementací workflow patří : 

 implementace se neuskutečňuje podle funkcí(nákup, prodej, sklad, výroba atd.), ale podle 

hlavních procesů(zpracování obchodního případu, projekce nového výrobku atd.) 

 implementace je sekvenční, tj. s postupným zaváděním do provozu a s postupnou realizací 

jednotlivých rozhraní, 

 redukce sloţitostí zavedení zrychluje, zvlášť účinné jsou pak referenční modely a jejich 

aplikace s pouţitím definice odchylek, 

 změny v organizaci jsou ověřovány ve změnách modelu.[3]  

 

 Jedním z rozhodujících faktorů úspěchu implementace je to, jak budou lidé akceptovat 

nový systém a změny s ním spojené. Worflow systém se totiţ v převáţné míře dotýká 

koncových uţivatelů.          

 Velice diskutovanou otázkou je návratnost vloţených prostředků. Systém workflow 

však sebou přináší mnoho nevyčíslitelných nepřímých efektů  a manaţeři by si měli v prvé 

řadě uvědomit, ţe projekty díky svému charakteru ovlivňují podnikové know-how. 

 Velmi důleţité je průběţné vzdělávání všech zúčastněných. Do procesu implementace 

proto patří : 

 Měření výkonnosti. Přináší proces po zavedení poţadované či očekávané výsledky ? 

Pracují lidé podle očekávání ? 

 Nepřetrţité zlepšování. Funguje průběţná analýza procesu a účinné a rychlé provádění jeho 

úprav ?  zavedený proces se nesmí změnit na strnulý konstrukt. 
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 Předávání dovedností. Je zajištěna kontinuita, potřebná stabilita procesu a schopnost 

pozorovat, sledovat a zlepšovat svou práci ? 

 Školení. Je dostatečně chápána důleţitost potřeby školení, neustálého vzdělávání a 

zdokonalování jeho maximálně efektivní investice ? [3] 

 

6.1 Workflow a stávající aplikace 

 Při zavádění systémů workflow by bylo bláhové se domnívat, ţe v podniku doposud 

neexistovaly jiné softwerové aplikace. Proto je potřeba systém workflow začlenit do stávající 

architektury.           

 V první řadě je potřeba zanalyzovat hlavní[páteřní] systém a posoudit jeho moţnosti 

pro realizaci vybrané platformy. Příkladem propojení tří zcela nezávislých produktů je : 

 ARIS Tolset – nástroj pro analýzu, modelování a optimalizaci podnikových procesů 

 Staffware 2000-workflow produkt[typu produkčního workflow] úzce integrovatelný s 

kancelářskými aplikacemi[Microsoft Word, Exscel, Access], groupwarovými aplikacemi a 

databázemi 

 SAP R/3 – aplikační software zahrnující například finanční účetnictví, materiálové 

hospodářství, plánování a řízení výroby, řízení kvality, personalistiku a mzdy, odbyt atd. 

[2] 

 Při výběru systému workflow je třeba vycházet z celkové aplikační architektury. Tu 

musí zadavatel uvést k úplnému funkčnímu rozšíření. 

 

6.2  Monitoring workflow 

 
 Pro dosaţení poţadovaného efektu, musí systém workflow kromě funkčnosti, 

poskytovat informace pro manaţery. Manaţeři musí mít moţnost sledovat probíhající 

workflow alespoň z těchto hledisek : 

 pracovní zatíţení, to v procesu workflow znamená počet úkolů, procesů jednotlivých 

účastníků, 

 seznamy úkolů a přístup k nim ke kontrole termínů, signalizace ohroţených termínů, nebo 

dokonce jejich překročení, 

 statistika 
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 dynamická rekonfigurace, coţ je moţnost přidělování nových rolí uvnitř systému, 

přiřazování nových uţivatelů, dočasná změna toku prací (reakce na mimořádné situace jako 

je např. strmý vzrůst poptávky), nebo z důvodu různých kvalit uţivatelů, 

 status workflow, coţ je zahajování, ukončování a průběţný stav.  

 Podrobný přehled o průběhu jednotlivých procesů je i nástrojem manaţera k motivační 

a odměňovací politice. Jednoduše se dají odvodit pracovní výkony jednotlivých účatníků 

procesu..  

 

6.3 Bezpečnostní hlediska  

 
 Hledisko bezpečnosti nemůţe být nikdy dost zdůrazněno. Shrňme hlavní otázky 

bezpečnosti:  autorizace , zodpovědnost a delegace zodpovědnosti,  autentizace,  ochrana citlivých 

dat při přenosu.          

 Někdy je nutné zabezpečení poněkud omezit – v případě nedostupnosti (nemoc, dovolená, 

úmrtí) klíčového zaměstnance. Záznamy o takových událostech je ovšem potřeba spolehlivě 

zachovat. 

6.4  Workflow procesy v uzlech 

 V pokročilejších informačních systémech, můţeme obvykle definovat workflow 

procesy jako jednotlivé stupně a tzv. uzly [uzel je místo, kde systém čeká na rozhodnutí typu 

„ano-ne“, „schváleno-neschváleno“ – tedy např. samotné zaškrtnutí políčka = „schváleno“]. 

Definici je moţné provést na jednotlivé uţivatele nebo na role uţivatelů. Uţivatel tak potom 

můţe stanovit libovolnou délku workflow procesů a libovolný počet uzlů. V systému jsou 

jasně vydefinované odpovědnosti a popsané postupy. Tím je zabezpečen správný sled 

poţadovaných kroků.          

 Úkol je systémem přidělen konkrétnímu uţivateli informačního systému. Kaţdý 

uţivatel má svůj „úkolovník“ – Worklist, tedy přehled aktuálních úkolů k řešení. To znamená, 

ţe si „rozklikne“ určitý zápis v systému, například fakturu. Po věcné kontrole dotyčný 

uţivatel zaškrtne „schváleno“. Tím se proces posune o jednu úroveň dál, aţ posléze dojde do 

finálního zpracování.          

 Nejedná se však jen o faktury. Workflow znamená také řízení toku dalších dokumentů. 

Například došlé pošty, smluv, nabídek, objednávek atd. Moţno říci veškerých firemních 

dokumentů či procesů, které by měly „projít rukama“ více lidí ve firmě.“ 
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7  Popis konkrétního produktu workflow 

 
 Pro jednoduchou analýzu softwarového produktu workflow byl vybrán systém firmy 

Kadel software M/TeamBridge Workflow. Jde o typický produkt, který lze v současné době 

na českém trhu pořídit. Zpracovatel této práce tento systém otestoval pomocí demoverze 

tohoto produktu, která je volně staţitelná z internetových stránek firmy.   

  Systém nachází uplatnění jak u malých, středních, tak i velkých firem. Uţivatelské 

rozhraní tohoto produktu je dokumentováno na obrázku č. 3. Systém M/TeamBridge je 

flexibilní a je schopen se  přizpůsobit a umoţnit řídit a kontrolovat klíčové "ţivotní" funkce a 

data firmy. Jako základ nabízí produkt následující činnosti : 

 Nástroj na přehlednou a průkaznou elektronickou komunikaci, 

 Zajištění funkce e-mailového klienta pro externí komunikaci s  klienty a zákazníky,   

 Centrální ůloţiště dokumentů libovolného formátu,  

 Workflow Designer - Modul pro modelování,  sledování a řízení  procesů – workflow, 

 M/TeamBridge Workflow zajistí propojení důleţitých firemních informačních systémů,  

 Moţnost distribuovaného zpracování procesů a dokumentů. 

Toto je však pouze platforma, schopna se plně přizpůsobit poţadavkům firmy.  

 Vyuţití workgroup funkcionality přináší výrazně vyšší kvalitativní úroveň 

elektronické komunikace, interní e-maily jsou nahrazeny  tzv. "ad-hoc procesy". Uţivatelé 

mají v kaţdém okamţiku aktuální informaci o stavu zpracování jejich zpráv a úkolů dalšími 

uţivateli, kteří se na daném procesu podílí  (viděl, odpověděl, změnil atd.). Pro jednotlivé 

uţivatele je moţnost specifikovat poţadované termíny (např. dokončení úkolu, odpověď, 

akceptace atd.).  Veškerá data, tzn. textové komentáře, dokumenty atd. jsou ukládána v 

komprimované a kryptované podobě v centrální databázi. Vysoký důraz je kladen na 

bezpečnost dat.           

 M/TeamBridge poskytuje také funkce běţného e-mailového klienta. Od verze 4.0  je 

k dispozici HTML editor pro zpracování zpráv, viz obrázek 6. Workgroup funkcionalita 

v systému M/Team Bridge nabízí: 

        Přehlednou a průkaznou komunikaci neomezeného počtu účastníků, tzn. problém který 

byl dříve nepřehledně komunikován pomocí desítek e-mailů a odpovědí na ně je nyní řešen 

pomocí jediného procesu, ve kterém je chronologicky uloţena veškerá komunikace všech 

zúčastněných a  veškeré související dokumenty (včetně verzí). O celém průběhu procesu je 

automaticky vytvářen protokol. 

         Uţivatelé mají vţdy aktuální informaci o stavu vyřizování procesu. Je tedy patrné např. 
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kdo uţ zprávu četl, kdo na ni reagoval, to vše samozřejmě i v distribuovaném prostředí. 

 Nastavení detailních poţadavků na uţivatele ("zpracovat do...", "akceptovat do...", "aktivace" 

atd.). 

         Upozorňování na změny v procesech/dokumentech. Uţivatelé mají moţnost nastavit si 

různou úroveň upozorňování na změny v procesech nebo dokumentech. 

         Řešení zastupitelnosti. Uţivatel má moţnost nastavit své zástupce, kteří jsou oprávněni 

vyřizovat jeho úkoly apod. V systému je však vţdy jasně patrné, zda úkol řešil přímo uţivatel, 

nebo jeho zástupce. 

         Sdílený kalendář, viz obrázek č. 5. Pro plánování pracovních událostí je k dispozici 

sdílený kalendář. Ten je dostupný jak přes základní uţivatelské rozhraní, tak i přes rozhraní 

webové. 

         Vzdálený přístup k datům (web, terminálové sluţby). 

 

  

 

Obr.3  Základní uživatelské rozhranní 
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Obr. 4 Grafický návrhář procesů - Workflow Designer  

 

 

Obr.5 Sdílený kalendář 
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 Workflow funkcionalita je klíčovou funkcí systému M/TeamBridge Workflow. 

Pomocí tohoto grafického návrháře je moţné popsat procesy ve firmě (výrobní, obchodní, 

administrativní atd.) Tyto šablony procesů jsou pak v reálném prostředí systémem 

M/TeamBridge interpretovány a systém řídí průběh namodelovaných procesů. V jakémkoliv 

okamţiku má oprávněný uţivatel kontrolu a přehled nad aktuálním stavem procesu (např. jaké 

úkoly jsou právě zpracovávány, kdo je řeší, jaké jsou termíny atd.). Přehled nad procesem je 

jak v textové tak i grafické podobě. Samozřejmostí je hlídání nastavených termínů, 

upozorňování na jejich překročení, eskalace zpracování procesu v kritických situacích atd..  

M/Team Bridge a workflow procesy v mnoha případech slouţí také jako klíčový integrační 

prvek dalších firemních informačních systémů. 

 

 

 

Obr.6 Ukázka možností HTML editoru  
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8 Rizika spojená s implementací workflow 

 
  V prvé řadě je potřeba zmínit technologická rizika. Počítačové selhání můţe znamenat 

okamţité důsledky na chod věcí. Např. selhání transakčního systému banky na delší dobu, coţ 

je v tomto případě v řádu např. tří dnů, můţe vést v krajním případě aţ ke kolapsu klientů a 

následným ztrátám celé banky. 

 Další skupinou jsou projekční rizika. Implementace workflow se neliší od 

implementace jiných softwarových balíků. Navíc je však spojena s organizací práce. Takţe 

kromě zásahu do oblasti IS/IT, jak je tomu u běţného softwaru, zasahuje i do oblasti 

organizace a řízení. Implementace workflow tedy sebou přináší specifická rizika. Ty jsou 

rozděleny do šesti skupin : 

 celková rizika, 

 rizika uţivatelského přijetí, 

 technická rizika, 

 implementační rizika, 

 vnější rizika, 

 rizika řízení projektu.[3] 

 Celková rizika spočívají jednak v rizicích klienta, tedy v úspěšnosti projektu, 

financování, ve výši investic do daného projektu, v aktuálnosti projektu, dále v rizicích 

dodavatele, tedy v předpokladech projekt úspěšně realizovat, sloţitá vstupní jednání, sloţitost 

servisní podpory v budoucnu, poškození pozice dodavatele v případě neúspěšnosti procesu.  

 Riziko konkurence přináší otázku, zda-li představuje konkurence váţnou hrozbu pro 

prodej produktů a sluţeb dodavatele. 

 Rizika uţivatelského přijetí spočívají v očekávání uţivatele. Jsou systémové 

poţadavky vedením a uţivateli správně pochopeny, definovány a osvojeny ? Je 

zautomatizovaná podpora podnikových procesů povaţována za uţitečnou a nikoliv za 

zbytečné obtěţování ? Nepovede projekt k protichůdným reakcím uţivatelů ? Systém sebou 

můţe přinést nezbytnost naučit uţivatele novému stylu práce, větší přesnost, méně vlastní 

tvořivosti. 

 Technická rizika spočívají v moţném nepochopení systémového řešení jak 

dodavatelem, tak klientem, v nesplnění legislativních poţadavků, ve výběru systému (při 

dlouhodobém schvalování můţe být zastaralý). 
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 Implementační rizika obsahují všechna rizika spojená jednak s podnikovou kulturou 

klienta, s pracovníky klienta, strukturou projektu a školením a v neposlední řadě i 

s pracovníky dodavatele. 

 Vnější rizika souvisí s politickými souvislostmi, které mohou ovlivnit průběh projektu, 

s pozorností veřejnosti, s publikací podrobností o projektu. 

 Rizika řízení projektu mohou spočívat jednak v dvojkolejnosti objednavatele a 

financování projektu, dále s osobou, která projekt zajišťuje, její mírou odpovědnosti, 

erudovanosti. 

 Vyhnout se rizikům selhání projektu znamená  úsilí zajistit tyto předpoklady : 

 souhlas a podpora nejvyššího vedení, 

 realistické očekávání, 

 motivovaní a spolupracující členové týmů, 

 kontext strategického růstu a expanze, 

 sdílená vize, 

 jasné a účinné praktiky managementu, 

 účast odpovídajících lidí na plný úvazek, 

 dostatečný rozpočet[3]. 

 

 Pokud existují rizika, která by významně negativně ovlivnila celou organizaci, je třeba 

se jim vyhnout. Při hodnocení rizik je moţné pouţít mnoho moderních metod, např. 

brainstorming a Paretovo pravidlo s následnou analýzou. 
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9  Výhody spojené s implementací workflow 

 Pomocí workflow systému lze získat řadu výhod, např.: 

 Automatizace opakujících se činností, jejich urychlení a zefektivnění. 

 Předávání úkolů a dokumentů podle daného předpisu. 

 Grafický obraz reálného stavu firemních procesů, viz obrázek č. 4. 

 Hlídání termínů, upozorňování na blíţící se nebo překročený termín. 

 Řízená tvorba dokumentů podle šablon, automatické generování dokumentů (reporty atd.). 

 Implementace systémů řízení kvality (např. ISO). 

 Automatický reporting. 

 Napojení na jiné systémy (např. ERP, docházkové apod.) Důleţitou vlastností systému 

workflow  je jeho otevřenost a moţnost propojení s okolními systémy.  

 Implementace procesů různého rozsahu a charakteru (např. Schvalování přijaté faktury, 

Nabídky, Zakázky, Ţádosti o dovolenou, Cestovní výkazy, Výběrové řízení atd.) 
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10 Závěr  

  Prioritou kaţdé organizace by měla být minimalizace ztrát a maximalizace zisku, 

efektivní vyuţití disponibilních zdrojů pro maximalizaci přidané hodnoty. K tomuto cíli vede 

mnoho cest, jedna zásadní je procesní řízení a automatizace podnikových procesů. Organizace 

neovlivní chaos globalizovaného trhu, který se neustále dynamicky mění. Musí však být 

natolik pruţná, aby byla schopna efektivně reagovat na příleţitosti, které tento trh přináší. 

Dnešní moţnost automatizace podnikových procesů se zítra stane nutností, bez které 

organizace neobstojí v dravé konkurenci.        

 Pro uplatnění procesního řízení jsou důleţité nejenom programové a organizační 

nástroje, ale také práce s lidmi a přeměna jejich myšlení z funkčního řízení na řízení procesní. 

To znamená, přejít od stavu kdy se zaměstnanec řídil především příkazy svého nadřízeného 

do stavu, kdy hlavním smyslem práce kaţdého zaměstnance je obslouţit proces, do kterého je 

zařazen.          

 Dalším pozitivem automatizace podnikových procesů implementací systému 

workflow je skutečnost, ţe procesy jsou přenášeny z hlav zaměstnanců do softwarové 

aplikace, tím se eliminují rizika spojená s absencí, či odchody zaměstnanců. To je jedna 

z velkých bolestí tuzemských firem.        

 Implementací systému workflow se také zvyšuje know how firmy a  goodwill, který je 

 u nás stále podceňován, u zahraničních firem však hraje klíčovou roli při hledání 

strategického partnera.         

 Workflow je často zaměňován s BPR(zkratka anglického originálu Business Process 

Reengineering). Reengineering zahrnuje analýzu podnikových procesů a jejich změny, 

s cílem jejich zlepšení. Workflow je softwarová technologie, která poskytuje prostředky pro 

automatizaci podnikových procesů.         

 Při zmínce o moţné implementaci workflow nastolí manaţeři otázky typu : stojí 

projekt za vynaloţené investice, jaké jsou vyčíslitelné přínosy, jaké jsou nepřímé výnosy, jaká 

je návratnost, můţeme investovat právě teď. Spolu s přechodem na  procesní řízení se však 

jedná o investici do budoucna. Je to součást plnění vize, která říká, ţe  příleţitost nepřijde za 

námi, ale musíme příleţitosti vyrazit vstříc. 
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