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Abstrakt 

Tato diplomová práce nabízí pohled na procesní řízení z technické i business perspektivy. 

Zabývá se důvody, které vedly ke vzniku této disciplíny a dopady, které má při jejím zavádění. 

Nabízí unikátní pohled na strategii, jako na proces a metodiku umoţňující účast celé společnosti 

na kontinuálním rozvoji strategie a definici strategických cílů. 

Zabývá se agilní metodikou SCRUM, které je vhodná pro implementaci projektů vyuţívajících 

technologie BPMS. 

Práce se rovněţ zaměřuje na téma automatizace procesů, výběrů procesů vhodných pro 

automatizaci, včetně představení konkrétní technologie Metastorm BPM. 

Praktická část, která je detailně popsaná v neveřejné části diplomové práce, se věnuje 

implementaci reálného projektu, od analýzy přes návrh, implementaci aţ po nasazení projektu a 

jeho vyhodnocení. 

Klíčová slova 

BPM, BPMS, BPMN, SCRUM, efektivita, automatizace procesů, procesní řízení, strategie, 

SLIM, model, proces 

Abstract 

This master thesis offers a look at process management from technical and business 
perspective. Thesis deals with reasons, which led to the birth of this discipline. Also deals with 
impacts of this discipline that has on its implementation. 
 
Thesis offers a unique look on strategy as on a process and methodology allowing participation 
of whole society in continuous development of a strategy and definition of strategic objectives. 
 
It deals with agile methodology called SCRUM, which is suitable for implementation of project, 
which are using technologies BPMS. 
 
The work is also focused on process automatization topic, choosing suitable processes for 
automatization, including introduction of specific technology called Metastorm BPM. 
 
Practical part, which is described in detail in private part of the master thesis, deals with the 
implementation of real project. It is from analysis through design, implementation to 
deployment of the project and its evaluation. 

Key Words 

BPM, BPMS, BPMN, SCRUM, effectivity, process automatization, process management, 

strategies, SLIM, model, process  



 

 

Slovník 

BPM Business Process Management 

BPMN Business Process Modeling Notation - notace pro modelování procesů. 

BPMS Business Process Management System – procesně orientované nástroje 

(platforma) určené pro automatizaci. 

SLIM Strategy Lifecycle Management – Metodika podporující procesní přístup ke 

strategii 

SCRUN Metodika pro agilní přístup k projektům. 

M.BPM Metastorm BPM – BPMS platforma americké společnosti Metastorm 

BRMS Business Rules Management Systém – nástroje pro správu business pravidel 

EA Strategy Lifecycle Management – metodika pro definici a rozvoj strategie 

BPA Business Process Analysis – nástroje umoţňující modelování a simulaci 

SOA Service-oriented architecture – architektura jejichţ přístup je zaloţen na 

jednotlivých sluţbách, které jsou poskytovány okolí 

BI Business intelligence 

XML Extensible Markup Language – značkovací jazyk 

OMG Object Management Group – organizace zabývající se standardy 
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1. Úvod 
Tato diplomová práce se věnuje tématu procesního řízení, zejména v oblasti soukromého 

sektoru. Je psána na základě mých osobních zkušeností, které jsem získal ve společnosti 

REENGINE CZ a.s. Mottem této společnosti je „Přinášíme poznání a inovace v myšlení “ Toto 

motto velice přesně vystihuje podmínky pro zavedení procesního řízení. Poznání jako 

identifikace vize společnosti, jejich strategických cílů, potřeb, osobních cílů zaměstnanců, 

uvědoměním si toho proč to všechno děláme a čeho vlastně chceme dosáhnout. Inovace v 

myšlení pak jako nezbytná část pro „přetavení“ našeho poznání do reality, umoţňující nám nové 

pohledy na zdánlivě zcela běţné záleţitosti a dávající nám nové moţnosti. Poznání a inovace 

v myšlení jsou tedy nezbytnými prvky pro zavedení a udrţení procesně řízené společnosti. 

Cílem diplomové práce je zasadit mé dosavadní znalosti a praktické zkušenosti do kontextu 

procesního řízení. Studium vysoké školy mne vybavilo znalostmi. Tedy odpovědí na otázku 

„jak?“. Praxe mi všechny znalosti zasadila jako jednotlivé dílky skládačky a odpověděla na 

otázku „proč?“. Chci tedy vědět proč a jak.  

Mám pocit, ţe procesní řízení je v současné době chápáno výhradně jako manaţerská disciplína. 

Školy věnující se ekonomii a managementu se touto otázkou zaobírají velmi podrobně, nicméně 

často opomíjejí její technologickou stránku. Na druhou stranu technicky zaměřené školy se 

soustředí především na technologie, ale často jejich studentům uniká důvod, proč se vlastně 

tomu tématu věnují a jaké má praktické dopady. Jsem přesvědčen, ţe není moţné oddělit od 

sebe procesní řízení jako manaţerskou disciplínu a procesní řízení jako disciplínu informačních 

technologií. Toto tvrzení opírám v této práci o své praktické zkušenosti, které jsem jako 

absolvent technické školy získal praxí, a to na pozici vývojáře a později manaţera. 

K tématu procesního řízení byly napsány stovky knih a článků. Práce si tedy přirozeně neklade 

za cíl odpovědět na všechny otázky. Naopak budu rád, kdyţ vysloví otázky nové.  

1.1. Kapitoly 

Text je rozdělen do osmi kapitol. V celkovém pohledu na sebe jednotlivé kapitoly navazují, 

nicméně je moţné je číst také samostatně. Kaţdá kapitola obsahuje úvod do problematiky, 

vysvětlení problematiky samotné a shrnutí. 

První kapitola se snaţí odpovědět na otázku, proč má smysl věnovat se procesnímu řízení. 

Vysvětlíme si historické pozadí vzniku procesního řízení, a to z různých pohledů. Dále se 

zaměříme na překáţky, které nám často stojí v cestě, kdyţ se snaţíme o procesně orientovaný 

přístup. 

Druhá kapitola se zaměřuje na strategii. Dívá se na ni jako na proces, a jako takový má svá 

pravidla. Strategie je alfou našeho konání. Definuje cíle, ke kterým se snaţíme dostat. Jelikoţ 

změna je ţivot, tak strategie musí na změny reagovat. K tomu, jak uchopit strategii jako proces 

jsem zvolil metodiku SLIM (Strategy Lifecycle Management), kterou si v této kapitole 

podrobně popíšeme, včetně malého praktického příkladu na závěr. 
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Třetí kapitola nabízí pohled, jak se zorientovat v nástrojích procesního řízení. Oblast procesního 

řízení je opletena spoustou marketingových slovíček a vyznat se v nich je mnohdy náročné. 

Čtvrtá kapitola cílí na metodiku řízení projektů. Tato kapitola je důleţitá, neboť budeme-li chtít 

zavádět procesní řízení, musíme se k tomu postavit jako k projektu. Metodik projektového 

řízení je celá řada. Procesní řízení, konkrétně automatizace procesů má velkou výhodu 

v podpoře agilního přístupu. V této kapitole si tedy popíšeme metodiku SCRUM. 

Pátá kapitola se věnuje modelu. Neobsahuje popis typů modelů, uţívaných v procesním řízení. 

Tyto informace jsou běţně dohledatelné na internetu. Zaměříme se na podstatu modelu a na 

příkladech si vysvětlíme nedokonalost modelu samotného. Cílem této kapitoly je uvědomit si 

hranice modelu. 

Šestá kapitola nás uvede do problematiky automatizace procesů. Odpoví nám na otázky kdy má 

význam se automatizací zabývat a jak volit vhodné procesy pro automatizaci. 

Sedmá kapitola nabízí pohled na konkrétní řešení, umoţňující automatizaci procesů a popisuje 

jeho architekturu, včetně aplikací pro vývoj. Součásti této kapitoly je také ukázka jednoduché 

automatizace. 

Osmá kapitola popisuje obsah praktické části mé diplomové práce, která je však neveřejná. 

Nabízí tak alespoň představu o rozsáhlosti celého řešení, které jsem v rámci této diplomové 

práce spolu se svým týmem implementoval. 

Devátá kapitola se věnuje popisu praktické části diplomové práce, která je pak podrobně 

rozepsaná v neveřejné části této práce. 

Součásti této práce je také řada příloh a případových studií. 
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2. Proč se věnovat procesnímu řízení 
Zavedení procesního řízení do společnosti neznamená jen „nakreslit“ procesy. Jedná se 

primárně o změnu myšlení. Důvodem, proč zavádíme procesní řízení, je zvýšení efektivity 
1
, 

jinými slovy hledáme takový způsob řízení, který nám umoţní pruţnou reakci na aktuální 

podmínky. Přeţití dnešní společnosti je daleko více závislé na rychlosti, s jakou je schopná se 

přizpůsobit, změnit, inovovat. Jeden z nejrespektovanějších businessmanů druhé poloviny 20. 

století Jack Welch napsal: Je-li tempo změn uvnitř firmy předstiženo tempem změn mimo firmu, 

blíží se její konec. (Welch) 

V knize Nová civilizace (Toffler, a další, 2001), která se věnuje teorii civilizačních vln, 

analyzují autoři tzv. třetí technologickou vlnu. Podle jejich teorie se civilizace dělí do tří vln
2
. 

V první zemědělské vlně lidstvo produkovalo své bohatství s vynaloţením velkého úsilí za 

přispění primárně lidské síly a drobných nástrojů. Lidstvo tak bylo schopno vyprodukovat 

oproti dnešním poměrům velice málo produktů. Druhá vlna, vlna industriální, zavedla strojovou 

a pásovou výrobu. Lidstvo dostalo moţnost produkovat s menším úsilím poměrně velké 

mnoţství produktů. Třetí vlna, a pro nás podstatná, neboť dle autorů do ní právě vstupujeme
3
, je 

vlna informační. V třetí civilizační vlně je lidstvo primárně odkázáno na znalosti a informace. 

Dnes daleko více neţ kdy jindy (a tento trend dále poroste) záleţí na schopnosti inovovat, 

získávat znalosti a přenášet je do praxe. Práce s informacemi je velmi rychlá a stejně tak rychlé 

jsou i poţadované změny. Procesní řízení vzniklo právě na základě poţadavku rychlé změny. 

Teorie civilizačních vln nám můţe být určitým vodítkem pro srovnání dvou směrů řízení 

společnosti. Jedná se o funkční a procesní řízení. 

2.1. Funkční řízení společnosti 

Obecně se udává, ţe funkční řízení jako takové má své kořeny v knize Bohatství národů, kterou 

napsal v roce 1776 jeden z předních ekonomů Adam Smith, a to konkrétně zavedením 

specializace. Tomáš Sedláček institut specializace vysvětluje následovně. „…Celé historii 

lidstva dominuje snaha stát se co nejméně závislými na rozmarech přírody. (…) Čím je 

civilizace vyspělejší, tím více je jedinec chráněn od přirozených vlivů a umí kolem sebe vytvářet 

konstantní prostředí dle libosti. Dnes již dávno není zapotřebí, aby si každý jednotlivec dokázal 

ušít vlastní oblečení a obuv (…) Tyto role přebírá institut specializace.“ (Sedláček, 2009 str. 27) 

Specializace jako taková nebyla nic převratného Smith však spojil témata specializace a 

manufaktura. Známý je tak „Smithův špendlík“. Smith spočítal, ţe deset dělníků v manufaktuře 

vyrobí 48000 špendlíků za den. Samotný dělník by však vyrobil maximálně 20 špendlíků a 

moţná ani jeden. Jeden člověk drát vytahuje, druhý jej narovnává, třetí jej stříhá, čtvrtý jej 

zaostřuje, pátý jej nahoře přibrušuje, aby se mohla nasadit hlavička. Zhotovení hlavičky pak 

vyžaduje dva nebo tři samostatné úkony. Nasadit ji je práce sama pro sebe, leštění špendlíků 

také. Dokonce i napíchat je do papíru je zvláštní řemeslo. A tak je ona důležitá operace výroby 

jednoho špendlíku rozdělena asi na osmnáct samostatných úkonů. (Smith, 2002) Specializace 

                                                      
1
 Význam slova efektivita je účinnost, nebo působivost Je zadán neplatný pramen. 

2
 Vice informací o teorii vln a knize je moţné najít na stránkách 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Third_Wave_(book)  
3
 V současné době je druhá vlna stále dominantní, zejména v méně vyspělých zemí. Vyspělé země však 

jiţ vstupují do třetí, informační vlny. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Third_Wave_(book)
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tedy spočívá v rozdělení celého výrobního procesu na elementární činnosti, které mohou 

provádět nekvalifikovaní pracovníci nebo stroje. Výhodou pak je, ţe kaţdý z pracovníků je 

poměrně snadno zastupitelný a řadu úkonů je moţné provést strojem. Tento způsob myšlení dal 

podnět ke vzniku pásové výroby, kde se o práci dělí lidé a stroje. 

2.1.1. Vznik organizační struktury 

Specializace tedy nabízí moţnost vysoké produktivity s menším počtem kvalifikovaných lidí (z 

toho plynoucí niţší náklady), díky rozdělení práce aţ na úroveň „nasadit levé přední kolo“. 

Nastává však nový problém, a to samotné řízení. Je obecně známo, ţe efektivně jsme schopni 

uřídit 7 aţ 10 lidí, popřípadě cca 30 lidí vykonávajících jednoduchou činnost. Specializace 

vyţaduje větší počet zaměstnanců a jejich řízení vznik organizační struktury. Zaměstnanci se 

rozdělili do jednotlivých týmů - funkčních jednotek
4
 - a zpravidla nejlepší z týmu se stali 

vedoucími týmu. Vedoucí týmů se dále rozdělili na oddělení a nejlepší z vedoucích týmů se stal 

vedoucím oddělení. Tímto se postupně hierarchicky dostáváme aţ k nejvyššímu managementu 

společnosti a předsedovi představenstva
5
, viz Obrázek 1: Hierarchická struktura řízení a 

některé její problémy. Tento způsob hierarchického řízení je v dnešních podnicích tím 

nejrozšířenějším. Některé podniky mají i více neţ deset úrovní řízení. 

Hierarchická struktura se potýká s problémem akceschopnosti. Vznikne-li problém na nejniţší 

úrovni a posouvá-li se jeho řešení v hierarchické struktuře postupně nahoru, dochází často k 

informačnímu šumu, značným časovým prodlevám a v důsledku tedy neřešení konkrétních 

problémů. Zajímavé je srovnání zápisů porad představenstva například s reálnými problémy 

jednotlivých oddělení. Václav Kalenda ve své přednášce uvádí, ţe „… 80% až 90% problémů, 

které představenstvo řeší je časově mimo jejich realitu.“ (Kalenda, 2008) Důsledkem tohoto je 

určitá firemní schizofrenie, která spočívá v tom, ţe nejvyšší vedení společnosti a vedoucí 

jednotlivých oddělení řeší naprosto rozdílné problémy. Dochází tedy k diskontinuitě 

jednotlivých řídicích úrovní. Kalenda dále uvádí, ţe firmy jsou často rozděleny do třech úrovní. 

Úroveň běţných zaměstnanců, vedoucích oddělení a nejvyššího managementu. Úroveň běţných 

zaměstnanců dává výslednému produktu nejvyšší přidanou hodnotu. Úroveň vedoucích oddělení 

je často onou úrovní, která posouvá podnik kupředu. Oni jsou ti, kteří se snaţí o inovace a 

kterým při realizaci zakázky "jde o místo". Úroveň nejvyššího managementu je bohuţel 

většinou mimo reálné problémy společnosti a jejich hodnota pro společnost je tak velmi nízká. 

Kdyţ tedy porovnáme jednotlivé úrovně, jejich podíl na hodnotě přidané produktu a odměny, 

které za svou práci dostávají, dostáváme se k téměř paradoxnímu nepoměru. 

Kaţdá funkční jednotka vnímá především své potřeby. Soustředí se tedy výhradně na svou 

práci, čímţ jí uniká podstata práce samotné. Jednotlivým funkčním jednotkám tak často schází 

uvědomění si toho „jaký význam má naše kolečko v hodinovém strojku“. Zvyšování efektivity 

celé organizace se pak děje na úrovni zvyšování efektivity jednotlivých funkčních jednotek. 

Kdyţ pouţijeme příměr ze světa automobilů, tak zlepšení výkonu motoru nám nepomůţe 

k dosaţení větší rychlosti, kdyţ nás budou limitovat parametry podvozku. 

                                                      
4
 Pojmem funkční jednotka souhrnně označujeme tým, oddělení, divizi apod. 

5
 Zajímavé je se zamyslet nad tím, ţe nejlepší zaměstnanci se postupně dostávají do vyšších úrovní 

v hierarchické struktuře, čímţ jejich přímý podíl na přidané hodnotě výrobku klesá. 
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Poslední nedostatek funkčního řízení, který si uvedeme, stojí rovněţ za úvahu. Jedná se o 

problém malých království
6
. Problém popisuje chování funkčních jednotek, které se určitým 

způsobem uzavírají samy do sebe a s ostatními funkčními jednotkami namísto spolupráce 

soupeří. Objevuje se také řada „králů“, kteří se vší silou snaţí udrţet svou pozici, byť hodnota, 

kterou dodávají organizaci je nulová. Vytvářejí a udrţují dojem nepostradatelnosti, čímţ stavějí 

bariéry do cesty všem snahám o zefektivnění. Zaměstnanci jsou loajální vůči svému funkčnímu 

celku namísto organizaci, coţ má za následek citelné zhoršení komunikace a sdílení znalostí 

v rámci organizace.  

 

Obrázek 1: Hierarchická struktura řízení a některé její problémy 

2.2. Procesní řízení  

K vývoji procesního řízení vedla řada potřeb. Především zákazníci tlačili svými poţadavky 

dodavatele k zakázkové výrobě velkého mnoţství kusů produktů, a to v co nejkratší době. Tyto 

poţadavky vyţadovaly rychlé změny, čehoţ lidé a stroje na výrobních linkách nebyli 

v poţadovaném čase schopni. Další potřebou byla kvalita výsledného produktu. Ve funkčním 

řízení se kvalita měřila při přechodu mezi jednotlivými funkčními celky. Procesní řízení zcela 

převrací dosavadní myšlení lidí. Nesoustředí svou pozornost na funkční celky, nýbrţ na celý 

proces. 

Procesní řízení tak dává přednost především procesům, generujícím přidanou hodnotu pro firmu 

(procesy jejichţ výsledkem je produkt). Do pozadí tedy upadá například organizační struktura. 

Právě upozadění organizační struktury je jeden z bodů, který vyţaduje změnu v myšlení. Jiţ se 

nedíváme na to, v jaké jsme pozici, ale na to, jakou hodnotu společnosti dáváme. Tomuto 

přístupu také odpovídá odměna zaměstnanců, která je stanovena na základě jejich účasti na 

hodnotě výsledného produktu, potaţmo na hodnotě dodané celé společnosti. V procesně 

                                                      
6
 Společnost REENGINE CZ a.s. tento problém nazývá problémem sil. Pro lepší asociaci však pouţiju 

termín pana Ing. Petra Baleje, CEO společnosti Transform & Partners s.r.o. „problém malých království“ 
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řízených společnostech tak není výjimkou, ţe vývojář má větší odměnu neţ koordinátor celého 

projektu. 

Procesní řízení vyţaduje znalost procesů. Musíme poznat především ty procesy, které mají 

přidanou hodnotu pro produkt. Mapování procesů není jednoduchá záleţitost, neboť moţností, 

jak procesy mapovat je celá řada a často nás zavádějí neţádoucím směrem. Při samotném 

mapování si musíme především uvědomit, kde jsou v procesu místa s přidanou hodnotou. 

Mapování procesů výstiţně popisuje ve své přednášce Václav Kalenda. Hledáme nejkratší 

řetězec činností, které přidávají hodnotu do konečného produktu. (Kalenda, 2008). U procesů 

nás pak zajímá především jejich vstup, výstup (přidaná hodnota), zdroje a regulátory. 

Procesy v organizaci musíme sledovat, měnit a zlepšovat. Samotné procesní řízení je o 

neustálém zdokonalování. Podle pravidla co neměřím, to neřídím, je tedy nutné procesy 

monitorovat. Vlastníci procesů na základě výkonnostních ukazatelů z monitorovacích zpráv 

navrhují změny, vedoucí k optimalizaci daného procesu. Procesní řízení je tak nikdy nekončící 

činnost managementu a cílem je neustále zlepšování. 

Procesní řízení vyţaduje strategii. Důleţitost strategie vystihuje humorný obrázek společnosti 

REENGINE viz Příloha 1: Neznat svůj cíl a strategii je jako ...
7
. Na obrázku je nápis „Nemít 

strategii, je jako … Mít deštník místo padáku.“ Všechny optimalizace procesů by tedy měly 

primárně podporovat strategické cíle. 

2.2.1. Přínosy procesního řízení 

 Definice strategie a strategických cílů 

 Řízení, které umoţňuje sledování a naplňování strategických cílů 

 Monitoring procesů 

 Moţnost rychlé reakce na potřeby trhu (inovace - reakce na trendy a poţadavky 

zákazníka) 

 Odstranění překáţek efektivity 

 Kontinuální snaha o zlepšování a růst (na úrovni jednotlivců i celé společnosti) 

2.2.2. nejčastějších překážek zavádění procesního řízení 

Zdroj: (Růţička, 2010) 

1. Neznalost nebo nepochopení východisek, principů, postupů a přínosů procesního řízení. 

2. Pomalá nebo ţádná transformace funkčních – hierarchických - liniových řídících 

struktur na procesní, tj. faktické pravomoci mají linioví manaţeři, nikoli vlastníci 

procesů a manaţeři sub-procesů. 

3. Zavádění procesního řízení metodou reengineeringu – „vše a rychle“ namísto 

iterativního, měřitelného, snadno ověřitelného a na strategických prioritách zaloţeného 

přístupu. 

                                                      
7
 Obrázek pochází ze série nazvané „Je jako“, která humornou formou ukazuje důleţité postoje 

procesního řízení. Celou sérií obrázků je moţné najít v sekci fotky na stránkách 

http://www.facebook.com/reengine 

http://www.facebook.com/reengine
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4. Malá faktická podpora ze strany TOP managementu pro „změnové“ týmy a iniciativy 

podle hesla „low cost - low commitment - maximum performance / results“. 

5. Návrh a implementace změnových procesů je v kompetenci několika jednotlivců 

(Change Management Office tým apod.), kteří procesní řízení zavádějí tím 

nejobtíţnějším způsobem: „zdola-nahoru“ obvykle navíc bez potřebných pravomocí. 

6. Příliš velký důraz na technologické aspekty procesního řízení (modelování procesů, 

simulace procesů, automatizace aktivit, workflow - management, SOA, pouţívání 

nejrůznějších nástrojů typu BPA, EA, BPMS, BRMS …), zatímco změna myšlení a 

chování členů procesních týmů je opomíjena. 

7. Neefektivní aplikace postupů nebo chybné postupy zavádění procesního řízení, které 

zejména opomíjejí primární důleţitost celostního vnímání korporace, komunikaci 

připravovaných i prováděných změn a sdílení znalostí napříč celou korporací. 

8. Nepřizpůsobení strategie zavádění změn ţivotním cyklům změnových procesů – I-F-A-

R-S-P-Z (častý průběh je idealismus – frustrace – agrese - rezignace, kterou změnová 

iniciativa končí). 

9. Zanedbatelný nebo ţádný systematický rozvoj kreativity a kompetencí členů procesních 

týmů. 

2.3. Srovnání funkčního a procesního přístupu k řízení 

Zdroj tabulky: (Grasseová, a další, 2008 str. 46) 

Tabulka 1 - Srovnání funkčního a procesního přístupu k řízení 

Funkční přístup Procesní přístup 

Lokální orientace pracovníků. Globální orientace prostřednictvím procesů. 

Problém transformace strategických cílů do 

ukazatelů. 

Propojení strategických cílů a ukazatelů 

procesů. U procesního přístupu je 

maximálně vystihující charakteristika: 

Myslete globálně, jednejte lokálně. 

Orientace na externího zákazníka. Pracovníci 

neznají smysl a propojení na interní 

zákazníky a dodavatele – minimální 

součinnost s jinými činnostmi. 

Existence interních a externích zákazníků. 

Pracovníci vědí, jaké vstupy vyuţívají pro 

prováděné činnosti a od koho je přebírají a 

jaké výstupy a komu poskytují k realizaci 

navazujících činností – součinnost s jinými 

činnostmi 

Problematické definování zodpovědnosti za 

výsledek procesu a tvorby hodnoty pro 

zákazníka. 

Zodpovědnost a tvorba hodnoty pro 

zákazníka je určována podle procesů. 

Komunikace přes „vrstvy“ organizační 

struktury. 

Komunikace v rámci průběhu celého 

procesu. 

Problematické přiřazení nákladů 

k činnostem. 

Přímé přiřazení nákladů k činnostem. 

Rozhodnutí jsou ovlivňována potřebami 

činností (funkcí). 

Rozhodnutí jsou ovlivňována potřebami 

procesů a zákazníků. 

Měření činností je izolováno od kontextu 

ostatních činností. 

Měření činnosti zohledňuje její poţadovaný 

přínos a výkon v rámci procesu jako celku. 

Informace nejsou mezi činnostmi pravidelně Informace jsou předmětem společného 
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sdíleny. zájmu a jsou pravidelně sdíleny. 

Pracovníci jsou odměňování podle jejich 

přispění k dané činnosti. 

Pracovníci jsou odměňování podle jejich 

přispění k výkonu procesu, respektive 

organizace jak ocelku. 

Účast zaměstnanců na řešení problémů je 

nulová nebo je omezená pouze na jimi 

prováděnou činnost. 

Podstatné problémy jsou pravidelně řešeny 

týmy sloţenými napříč činnostmi (v rámci 

procesu) ze všech úrovní organizace. 

Tabulka zároveň nabízí výčet „pro“, které nám dávají odpověď na otázku, proč se věnovat 

procesnímu řízení.  

2.4. Shrnutí 

Vidíme, ţe procesní řízení přináší reálnou změnu a zcela nový přístup k řízení společnosti. 

Zavedení procesního řízení je zásahem do celé hierarchické struktury společnosti, přístupu 

vedení a do vzájemné komunikace a sdílení informací. Velmi důleţitá a nezbytná je také 

podpora informačních technologií, kterým se budeme podrobně věnovat v následujících 

kapitolách. Mějme však na paměti, ţe procesní řízení nestojí primárně na technologiích. 

Procesní řízení má základ ve své filozofii, kterou si musíme osvojit. 
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3. Řízení životního cyklu strategie 
Vize bez akce je snění za bílého dne. Akce bez vize je noční můra (japonské přísloví). Strategie 

je velmi důleţitá pro dosaţení naších cílů, které si klademe na základě naší vize. „… Každá věc 

je totiž nejlépe spravována tehdy, když je příhodně řízena k svému cíli. Cílem všeho je dobro“ 

(Akvinský, 1992 str. 28). Co je strategie? Na tuto otázku existuje řada odpovědí a definic. Je 

moţné, avšak zbytečné v nich hledat sloţitost. Strategie je plán. Představme si, ţe hrajeme hru. 

K tomu, abychom tuto hru vyhráli, nebo přesněji, k tomu aby hra směřovala k námi 

poţadovanému cíli, musíme zvolit strategii (plán). Strategii volíme před započetím hry a 

v průběhu hry ji upravujeme dle aktuálních podmínek tak, abychom dosáhli poţadovaného cíle. 

Definice strategie je tedy proces. Cílem tohoto procesu je neustálá optimalizace strategie tak, 

abychom realizovali naši vizi. 

Strategie tedy nesmí být statická. Nemůţeme ji definovat a pak se jí slepě řídit. Na začátku hry 

mají všichni hráči svou strategii, ale hra přece tím není rozhodnutá. Překáţky, se kterými ve své 

strategii počítáme, totiţ nejsou statické, viz Obrázek 2: Iluze statických překážek. Kaţdý hráč 

v průběhu hry svou strategii upravuje a reaguje tak na nově vzniklé překáţky, které mu brání 

dosaţení jeho cíle. Stavění překáţek je často strategií protihráčů, kteří se snaţí zamezit v 

realizaci naší strategie, viz Obrázek 3: Realita dynamických překážek. Jedná se vlastně o 

neustálý boj, ve kterém vyhrává ten, kdo se lépe orientuje na herním poli, umí se přizpůsobovat 

změnám a má i trochu štěstí.  

Obrázek 2: Iluze statických překážek 

 
Obrázek 3: Realita dynamických překážek 

 

Podobně jako v šachu není moţné se překáţkám vyhnout, nebo doufat, ţe ony se vyhnou nám. 

Spoluhráč je neustále v pohybu a jeho cíl je nám známý. Překáţky tedy musíme jednu po druhé 

systematicky a inteligentně odstraňovat a uvolňovat tak cestu k našemu cíli. Strategie je ve své 

podstatě velmi jednoduchá, prostá. Každý člověk i skupina lidí včetně firem existuje - je 

účastníkem v rozehrané hře s danými pravidly. Každá hra již implicitně obsahuje svůj cíl i 

pravidla, podle kterých se hraje. V šachu je cílem dát mat, v businessu je cílem dodávat hodnotu 

klientům a z toho plynoucí růst hodnoty firmy, obratu, zisku a celkové prosperity společnosti. 

Opět je potřeba znát, co je to hodnota. V případě společnosti REENGINE hodnota = přispět 

aktivním působením k odstraňování překážek efektivity klienta. (Procesné riadenie 2010, 2010) 
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Neţ začneme hrát jakoukoliv hru, je dobré znát minimálně její pravidla a naši pozici ve hře. 

Výhodou je také být obeznámen s našimi spoluhráči. Musíme si ujasnit, kde je naše pozice na 

hracím poli, jaké figurky (role) máme k dispozici a jak je která figurka je silná (kompetence). Je 

důleţité si uvědomit, ţe silné, ale také slabé figurky jsou součástí hry a všechny musíme zapojit 

(počítat s nimi) do strategie k dosaţení našeho cíle.  

Jiţ jsme si řekli co je strategie a hlavně, ţe strategie je dynamická. Proto, abychom byli schopni 

strategii definovat, udrţovat správný směr vedoucí k cíli a zdolávat nové překáţky, potřebujeme 

řídit její ţivotní cyklus. Metodik na definování strategie je celá řada. My se však zaměříme na 

metodiku Slavomíra Růţičky
8
, která nabízí efektivní způsob, jak stanovit a udrţovat strategii 

společnosti. 

3.1. SLIM (Strategy Lifecycle Management) 

Co je strategie? 

 Plán, jak se dostat k cíli 

 Správná volba (jen je potřeba vědět co je to „správné“ a co znamená „volit“) na cestě 

k efektivitě (je potřeba vědět, co je to efektivita) 

 Proces odhalování a odstraňování překáţek efektivity 

SLIM je metodika řízení ţivotního cyklu strategie. Umoţňuje odhalit typ hry, kterou hrajeme 

(co se hraje) identifikovat hráče a jejich síly (kdo hraje), pozici jednotlivých hráčů na herním 

poli (silná, slabá pozice). Možné tahy, jejich kombinace, včetně určení správné volby. To je 

stanovení cílů a činností dosahujících v dané situaci maximální efektivity. Důsledná realizace 

procesu SLIM vede k dosaţení stanoveného cíle, přitom způsob jeho dosaţení je za daných 

podmínek nejpřijatelnější. Grafické zobrazení metodiky SLIM viz Obrázek 4: Principy 

metodiky SLIM. 

Rozdíl mezi pozicí hráče, jeho silou a tahem popisuje Slavomír Růţička následovně: Pozice je 

aktuální časo-prostorový „snapshot“ herní situace z hlediska konkrétního hráče. Jeho pozice je 

dána prostorem hry (všechny potenciální možnosti tahů), pozicemi dalších hráčů (ať již „spolu“ 

nebo „proti“) a množinou tahů, které jsou pro dané hráče možné v daném kontextu. Množina 

těchto tahů je množinou relací mezi hráčem „na tahu“ a ostatními hráči v aktuální herní 

situaci. Prakticky je pozice na herním plánu výsledek strukturované SWOT. 

Síla je schopnost uskutečnit záměr. Má svoji kvalitu a intenzitu. Kvalitou zdroje síly je vlastní 

pole hráče (duševní kvality, empatie, laskavost, …), kvality mysli (znalosti, logické myšlení, 

představivost, …), fyzická konstituce (tělo, hlas …), role, kompetence ve smyslu odpovědnosti za 

něco, apod.). Intenzita síly je intenzita pozornosti, kterou daný hráč věnuje (soustředí) na daný 

záměr, resp. v širším kontextu intenzita pozornosti všech hráčů na poli na daný záměr. 

Tah je konkrétní uplatnění síly. (Růžička, 2010) 

                                                      
8
 Mgr. Ing. Slavomír Růţička, CEO Reengine CZ a.s., člen představenstva, BPM Evangelist 
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Síla metodiky SLIM tkví v tom, ţe ji je moţné uplatnit v rámci celé společnosti nebo její 

pomocí řešit konkrétní problémy. SLIM tak můţeme aplikovat na všech úrovních řízení v dané 

společnosti. Další předností této metodiky je moţnost zapojit do hry velkého mnoţství hráčů 

(zaměstnanců, externích spolupracovníků a zákazníků), tím dostaneme kvalitnější data pro 

rozhodování. V případě automatizace procesu realizujícího metodiku SLIM dostáváme vysoce 

efektivní nástroj pro řízení celé společnosti. Příloha 5: Automatizovaný proces SLIM - SWOT 

analýza zobrazuje prostředí SWOT analýzy automatizovaného procesu SLIM. 

 

Obrázek 4: Principy metodiky SLIM 

3.1.1. Jaká hra se hraje 

Neţ začneme hrát, musíme zjistit, jaká hra se hraje. V metodice SLIM se pro odhalení hry 

pouţívá asociativní abeceda, která definuje doménový slovník. Kaţdý z účastníků hry dostane 

tabulku s jednotlivými písmeny abecedy a téma. V předem vymezeném čase vpisují účastníci 

pojmy, které je napadají k danému tématu a přiřazují je k jednotlivým písmenům abecedy. Není 

nutné napsat pojem ke kaţdému písmenu a je moţné k jednomu písmenu napsat pojmů více. 

Jedná se o velice jednoduchou, ale účinnou metodu, jak odhalit klíčové pojmy daného tématu. 

Výsledkem asociativní abecedy je četnost (síla pojmu) a význam jednotlivých pojmů. Z četnosti 

a významu jednotlivých pojmů dostaneme přehled o tom, jaká hra se hraje. Jeden z moţných 

výstupů ukazuje Tabulka 2:  asociativní abecedy - Tabulka 3: Význam jednotlivých pojmů v 

kontextu se zadaným tématem - Tabulka 4: Síla pojmu. 
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Možné tahy 
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• Mapa firmy 

a prioritní 
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Téma: Procesní řízení  

A Automatizace (15), Akceschopnost (3) N Nástroje (11), Novinky, Náklady 

B BPMS, Business, Bariéry O 
Odhodlanost, Optimalizace (24), Oddělení, 

Odvaha 

C 
Cena (19), Čas, Cíl, Chování, 

Chybovost 
P 

Proces (14), Pracnost (16), Pečlivost, Píle, 

Propadák, Pomoc, Podpora vedení (22), Peníze, 

Překáţky 

Tabulka 2: Pojmy asociativní abecedy 

Pojem Význam 

BPMS Platforma pro automatizaci a integraci firemních 

procesů. 

Čas Čas potřebný pro zavedení procesního řízení 

Podpora vedení Podpora vedení v myšlenku procesního řízení, 

včetně podpory týmu, zavádějícího procesní 

řízení. 

Chování Nutná změna v chování na všech úrovních 

společnosti. 

Nástroje Softwarové nástroje potřebné pro podporu 

procesního řízení, zejména pak automatizaci 

procesů 

… … 
Tabulka 3: Význam jednotlivých pojmů v kontextu se zadaným tématem 

Tabulka 4: Síla pojmu 
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3.1.2. Kdo hraje 

V kaţdé hře je velmi důleţité znát nejen svého protihráče, ale také - a snad především, své 

spoluhráče. Je velmi přínosné poznat jejich přednosti, předvídat reakce v krizových situacích, 

znát vzájemné vztahy v týmu a další. Způsobů, jak získat tyto informace je celá řada.  

Pro analýzu konkrétního člověka je vhodná psychologická diagnostika. V dnešní době existují 

vysoce efektivní nástroje pro počítačovou diagnostiku, které jsou schopny určit řadu 

znalostních, výkonnostních a osobnostních faktorů testovaného člověka. Ve 

společnosti REENGINE pouţíváme nástroj COMDI
9
, na jehoţ řízení vývoje jsme se podíleli

10
. 

Pro analýzu vzájemných vztahů v týmu je moţné pouţít sofistikované řešení, které z dat 

získaných z komunikace mezi jednotlivými členy, a to jak emailových, tak pomocí instant 

messengerů určí sílu jednotlivých vazeb. Je moţné také pouţít méně náročnou metodu, která 

vychází z jiţ provedeného psychologického testu a hodnocení nejbliţšího týmu kaţdého 

pracovníka. Výsledkem je pak spektrální graf pro určení vazby kaţdého člena týmu a hodnota 

v rozmezí -9 aţ 9 určující jeho sílu (vliv).  

3.1.3. Aktuální herní situace 

Zmapovat aktuální herní situaci je velmi důleţité, zejména kdyţ vstupujeme do rozehrané hry. 

Bez znalosti našich silných, ale také slabých stránek, bez znalosti našich příleţitostí, ale také 

rizik není moţné definovat funkční strategii. Pro určení naší situace tedy musíme znát vlastnosti 

kaţdé herní pozice. Výborný způsob pro zmapování herních pozic a jejich vlastností je opět 

zapojení všech spoluhráčů, ale můţeme-li, tak také protihráčů. V REENGINE pouţíváme 

automatizovaný proces SWOT analýzy, který nám s minimálními náklady a v krátkém čase 

pomůţe identifikovat jednotlivé herní pozice, včetně jejich vlastností.  

Ve SWOT analýze nás zajímají oblasti:  

 Strategie – vize, mise, taktiky, cíle, metriky, pravidla, politiky, plány, projekty … 

 Organizace – struktura, divize, oddělení, role, kompetence … 

 Procesy – sub-procesy, aktivity, vstupy, výstupy, náklady, kvalita, čas, přidaná hodnota 

… 

 Komunikace – interní, externí, v rámci informačních technologií, četnost, 

strukturovanost, srozumitelnost … 

 Informace – data, informace, znalosti, znalostní báze, sdílení znalostí, 

znovupouţitelnost, metodiky … 

 Technologie – nástroje, informační systémy, databáze, komunikační technologie … 

V daných oblastech se soustředíme na: 

 Silné stránky 

 Slabé stránky 

                                                      
9
 COMDI (Computer diagnostik) je nástroj pro profesní počítačovou diagnostiku. Nástroj je certifikován 

Ministerstvem práce a sociálních věcí a je ověřen na desítkách tisíc klientech. http://www.comdi.cz  
10

 Společnost REENGINE CZ a.s. dodala pro vývoj nástroje COMDI technologii Metastorm BPM a 

realizovala kompletní vývoj procesů, včetně portálového rozhraní, jehoţ implementaci jsem řídil. 

http://www.comdi.cz/
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 Příležitosti 

 Rizika 

Kaţdé herní pozici můţeme určit její závaţnost (bodové ohodnocení 0 aţ 10) z pohledu daného 

hráče. Tento údaj je pro nás pak důleţitý, zejména v kontextu pozice a síly hráče. 

Je výhodné uplatňovat vţdy stejnou strukturu SWOT analýzy. Celý proces SLIM a tedy i 

SWOT analýza by měly být uplatňovány na všech úrovních společnosti. Je tedy zřejmé, ţe část 

zaměstnanců bude zpracovávat více neţ jednu SWOT analýzu. Stejná struktura SWOT analýzy 

usnadní pochopení jejího principu a při jejím opakování zajistí kvalitní podklady. Další 

výhodou jednotné struktury SWOT analýzy je moţnost automatizace celého procesu od zadání 

aţ po kompletní vyhodnocení. 
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  Silné stránky Slabé stránky Příleţitosti Rizika 

Strategie [5] Kvalitní tým a týmová 

soudrţnost 

[4] Zaměření na efektivitu  
[5] Příleţitost podílet se 

svým názorem na tvorbě 

…  

[7] Nedefinovaná vize  

[8] Odměňovací 

systém 
[4] Slabá 

informovanost 

zaměstnanců 
… 

[4] Definovat pro kaţdou 

roli KPI 

[7] Podpora osobního 
rozvoje 

[6] Zlepšit marketing 

… 

[6] Neefektivní utrácení 

[5] Vize někdy mohou odvést 

pozornost od skutečného 
problému 

[7] V případě sníţení 

hodinové mzdy je nutné 
definovat odměny z projektu 

… 

Organizace [8] Tým, který chce uspět 

[7] Dobré pracovní vztahy  
[6] Plochá struktura 

… 

[7] O financích 

rozhoduje jeden 
člověk 

[6] Schází team leader 

[4] Špatný výběr 
zaměstnanců 

… 

[4] Odměňovat dle 

reálného přínosu 
společnosti 

[7] Vyuţití spolupráce 

týmu 
[6] Zaměstnanecké akcie 

… 

[6] Závist 

[7] Fluktuace 
[5] Odtrţení vedení od 

zaměstnanců 

… 

Procesy [5] Utilizace 

[4] Zpětná vazba od 
zaměstnanců 

[7] Řízení projektů 

… 

[6] Neschopnost určit 

výkonnost procesů 
[7] Přehled na KPI 

celé společnosti 

[8] Znovupouţitelnost 
procesů 

… 

[7] Zavést BPM 

[8] Automatizace 
procesů 

[7] Baťovské kolečko 

… 

[7] IT nestíhá poţadavky 

[8] Ztratíme přehled v tom, 
co dělá společnost 

[4] Dojdeme o klíčové 

zákazníky 
… 

Komunikace [4] Otevřené komunikační 
prostředí 

[6] Jasná a otevřená 

komunikace 
[7] Feedbeck od vedení 

… 

[6] Ţádná komunikace 
při sniţování mzdy 

[4] Zpětná vazba o 

chybách 
[8] Komunikace 

s veřejností 

… 

[7] Týmové akce 
[6] Diskuse o všech 

projektech napříč týmy 

[5] Měsíční pohovory 
s vedením 

… 

[7] Zahlcení komunikace 
[6] Sníţení motivace týmu 

[7] Nedůvěra ve vedení 

… 

Informace [7] Sdílení znalostí 

[8] Silný nástroj pro 

správu dat 
[8] Široká škála 

specialistů 

… 

[4] Nejasná pravidla 

pro sdílení citlivých 

dat  
[7] Vzdělávání 

zaměstnanců 

[7] Koučink 
… 

[7] Jasně definovat 

společná pravidla 

[4] Nasazení procesu pro 
motivaci a odměňování 

[8] Rozšířit moţnosti 

školení 
… 

[7] Únik dat 

[6] Špatný přehled v trendech 

[2] Zkreslení informací 
… 

Technologie [4] Utilizace na projekty 

[7] Partnerství s 

Microsoftem 
[5] Virtuální servery 

… 

[3] Cena licencí 

[6] Implementace MS 

Exchange 
[7] Mobilní 

technologie 

… 

[7] Komunikace v terénu 

[2] Nové servery 

[7] Certifikace sluţeb 
… 

[6] Bezpečnost sluţeb 

[7] Zaspíme technologický 

pokrok 
[7] Drahé sluţby 

… 

Tabulka 5: Ukázka výstupu SWOT analýzy 

3.1.4. Možné tahy 

Známe-li jednotlivé herní pozice, naše moţnosti a rizika, potřebujeme určit moţné tahy. Opět se 

nabízí metoda, která nám pomůţe určit řešení, za pomoci zapojení širšího kolektivu lidí. 

Výhodou této metody je moţnost zapojit také účastníky mimo vaši společnost, například 

zákazníky. Nebojte se, mnohdy není důvod své problémy tajit. Je důleţité si uvědomit, ţe je jen 

otázkou času, neţ se stanou „veřejným tajemstvím“. Pokud se nejedná o problémy, ale 

rozhodnutí, která mohou mít dopad také na zákazníky, věřte, ţe zákazníci se rádi se svými 

nápady zapojí. Dostanou tak prostor vyjádřit svůj názor a i kdyţ jej nemusíte nutně akceptovat 

mají pocit, ţe jsou součásti společnosti a ţe vás zajímají jejich názory. 
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Pro hledání moţných tahů uplatňujeme metodu Hx3x3, kde H je počet zúčastněných hráčů (této 

metodě se také říká 3xJAK). Tato metoda se dá rovněţ velice dobře automatizovat, čímţ se 

usnadní sběr a zpracování dat. Výsledkem této metody je katalog nápadů a jejich priorit. 

Výchozí problém: Jak zefektivnit vývoj projektů 

 Nápad 1 Nápad 2 Nápad 3 

1 Zavést SCRUM Zavést SCRUM Zavést SCRUM 

2 Zavést metodiku PRINCE 2 Vyškolit všechny členy týmu na 

PM 

Zlepšit odhady 

3 Agilní vývoj Najmout externího mentora pro 

projektové řízení 

Najmout nové 

vývojáře 

Tabulka 6: Katalog nápadů a jich priority 

 

Tabulka 7: Četnost pojmů po zpracování dat 

3.1.5. Plán akcí 

Nyní máme k dispozici potřebná data pro určení plánu akcí. Plán akcí je vodítkem pro 

rozhodování o řešení konkrétního problému na úrovni managementu. Výhodou je, ţe 

předkládaná řešení nejsou „vycucaná z palce“, ale odpovídají reálným podmínkám společnosti - 

podílela se na nich široká skupina zaměstnanců, popřípadě zákazníků, či partnerů. Díky 

metodice SLIM má management společnosti zaručenou podporu přijetí daných řešení a zároveň 

tak vysokou šanci na odstranění překáţek neefektivity. 

Cílem plánu akcí je rozvinou jednotlivé nápady a doplnit je o pohled efektivity, tedy celkový 

dopad jednotlivých řešení nebo jejich kombinací. Odpovídáme tak na otázky z kolika procent 
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daná kombinace nápadů vyřeší problém a kolik řešení bude stát. Z předchozích fází procesu 

SLIM máme k dispozici potřebná data a známe jejich hodnotu. Nyní sestavíme plán akcí. 

Řešení Hráči na tahu Náklady Doba realizace 

(trvání) 

% odstranění 

překážky 

efektivity 

Zavést metodiku 

SCRUM 

Projektový 

tým + 

Management 

+ … 

50 000 

 

 

4 měsíce 80 %  

Najmout 

externího mentora 

pro projektové 

řízení 

Management 120 000 1 den týdně po 

dobu 12-ti 

měsíců 

15 % 

… … … … … 

Tabulka 8: Plán akcí – Zefektivnění vývoje projektů 

3.1.6. Jak efektivně používat SLIM 

Metodika SLIM není „jednorázový proces“. Je velmi důleţité naučit se ji pouţívat kontinuálně a 

správně. Na kaţdý problém se můţeme podívat z různých úrovní a na kaţdé úrovni se nám 

můţe zdát být ideální jiné řešení. Zkusme si představit, jak se z vesmíru fotí snímky planety 

Země. Druţice obíhající na své oběţné dráze, fotí povrch země v různých hladinách, a to od 

nejvyšší po nejniţší. Čím niţší hladina, tím detailnější snímek. Přicházíme však o komplexní 

pohled a nevíme, ze které části Země snímek pochází. Pořízení detailní fotografie je náročné, a 

proto se detailně fotí nejprve důleţitá místa na Zemi, jako třeba města, a posléze ta méně 

důleţitá. Úplně stejným způsobem je nutné uplatňovat metodiku SLIM.  

Nejprve musíme poznat celou firmu, a to s vědomím, ţe nebudeme mít detailní pohled. 

Nechtějme ihned řešit konkrétní problémy, protoţe v této fázi ještě neznáme potřebné detaily a 

souvislosti. Následně identifikujeme důleţitá místa, coţ jsou místa, kde poţadujeme vyšší 

efektivitu. Na tato místa zaměříme, čímţ sestupujeme na další patro a celý proces opakujeme, 

dokud se nedostaneme ke konkrétní překáţce efektivity. Posléze navrhneme řešení, jak tuto 

překáţku odstranit a následně celý proces opakujeme, nyní jiţ s vyuţitím dosaţených znalostí.  

Metodika SLIM vyţaduje systematičnost. Pokud ji budeme uţívat ve větším měřítku, na řízení 

strategie celé firmy, je její automatizace vyloţeně ţádoucí.  

Při uplatňování metodiky je dobré dát si pozor na následující, často se opakující chyby. 

 Přehlcujeme vybrané zaměstnance častými běhy procesu SLIM. Je vhodné rozloţit 

zatíţení rovnoměrně na všechny zaměstnance. Často se stává, ţe do hry zapojujeme jen 

ty, o kterých si myslíme, ţe jsou dobří. Domníváme se, ţe nám dají lepší podněty a 

zároveň nám rychle zareagují. Mnohdy naše předsudky a určité elitářství můţe zahodit 
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mnoho dobrých nápadů a dobré zaměstnance časem „otráví“, coţ se posléze promítne 

na kvalitě získávaných dat. 

 Často řešíme problémy z „velké výšky“, nemáme trpělivost hledat pravou překáţku 

neefektivity a bez potřebných znalostí celé hry sestavujeme plán akcí. Výsledky 

uplatnění této metodiky jsou tak v lepším případě nulové, v horším mají devastující 

dopad. 

 Do procesu SLIM nezapojujeme externí hráče, jako naše zákazníky, dodavatele, či 

partnery. Toto je častá chyba, která má své kořeny v tom, ţe nechceme, aby někdo jiný 

(cizí) věděl, s čím se potýkáme a co řešíme. Tento pohled je zejména z dlouhodobého 

hlediska špatný. Pokud ukáţeme svým zákazníkům, dodavatelům, či partnerům, ţe v ně 

máme důvěru, ţe chceme zlepšit své procesy ve svůj, ale také v jejich prospěch, dostane 

se nám od nich daleko větší vstřícnosti a pochopení. Z dlouhodobého hlediska tak 

budujeme vztahy, které stojí na základech důvěry a snahy o efektivitu. 

 Aplikujeme SLIM pouze na úrovni managementu. Tuto chybu děláme proto, neboť 

máme pocit, ţe nikdo jiný krom managementu řízení společnosti a jejich procesům 

nerozumí. Opak bývá často pravdou. Právě vlastníci procesů jsou ti, kteří je dokonale 

znají. Nebojme se je tedy zapojit do hry. 

 Zpětně neinformujeme zaměstnance o navrţených a přijatých plánech akcí. Na to si 

musíme dávat pozor. Chceme-li, aby nám naši zaměstnanci věřili, věřme i my jim. 

Zpětná vazba je velmi důleţitá. Pokud ji neposkytneme, budou mít zaměstnanci dojem, 

ţe dělali zbytečnou práci. Nikdo nechce a ani by neměl dělat zbytečnou práci. 

3.2. Reálný příklad uplatnění metodiky SLIM 

Představme si následující situaci. Společnost ABC vytváří software na zakázku. Zákazníci této 

společnosti nejsou spokojeni s její technickou podporou. Jedná se o častý a dost neprůhledný 

problém. Většina zákazníků docházející do styku s technickou podporou je v komunikaci 

naladěna na „bojovou frekvenci“. Na druhou stranu zaměstnanci technické podpory daný 

software často nevyvíjejí, a přesto musí řešit potíţe s rozhořčenými zákazníky. Navíc hájí barvy 

své firmy mnohdy za všech okolností. Situace je často tak napjatá, ţe stačí málo a vznikne 

konflikt. Jak najít příčinu neefektivní technické podpory? Jedná se o reálný problém, který jsem 

řešil s vyuţitím metodiky SLIM. 

Nejprve bylo nutné určit typ hry. Kaţdá softwarová společnost má řadu odlišných postupů a 

interních pravidel. Není moţné přijít s univerzální šablonou, všechny do ní natlačit a pak říct, ţe 

takto to bude fungovat. Nad konkrétními, i náhodně vybranými lidmi z celé společnosti, jsem 

tedy spustil proces SLIM, abych zmapoval nejvyšší úroveň. 

 Jaká hra se hraje - Téma doménového slovníku bylo stejné, jako název společnosti. 

Cílem bylo zjistit, jak zaměstnanci vnímají celou společnost, jaké mají asociace, kdyţ 

se vysloví název jejich společnosti. Z automaticky zpracovaných výsledků byla silná 

témata ve spojení s hlavním produktem společnosti. Nikdo však nezmínil téma spojené 

se zákazníkem. 

 Kdo hraje - V této fázi jsem si vystačil s psychologickou analýzou vedoucích 

jednotlivých oddělení. Všichni vedoucí měli nadprůměrné výkonové testy. Bylo zřejmé, 
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ţe po odborné stránce jsou zdatní. Při srovnání byla na první pohled patrné, ţe vedoucí 

oddělení vývoje aplikací a technické podpory jsou podprůměrní ve faktorech: Pracovní 

empatie, vyjednávací schopnosti, sociální komunikace a empatie. 

 Aktuální herní situace - SWOT analýza - se zabývala tématem celé společnosti. Cílem 

bylo zjistit, zda si sami zaměstnanci uvědomují problém s technickým oddělením, 

popřípadě jaké další slabé stránky mohou být příčinou tohoto problému. Ukázalo se, ţe 

problémem je komunikace napříč odděleními a nedostatečné testování aplikací, a to 

zejména při jejich vývoji. 

 Moţné tahy – Problémů byla odhalena celá řada. Zaměřil jsem se na moţnosti zlepšení 

komunikace mezi jednotlivými odděleními. 

 Plán akcí – Navrţeny byly tři moţnosti, jak zlepšit komunikaci. Školení na téma 

komunikace pro vedoucí týmu a vybrané zaměstnance. Zváţit moţnost výměny 

vedoucích oddělení vývoje aplikací a technické podpory. Zavést denní Standup 

meetingy, jejichţ délka nepřesáhne 15 minut. 

Z prvního běhu procesu SLIM bylo zřejmé, ţe příčinu neefektivity technické podpory je třeba 

hledat také v oddělení vývoje aplikací. Souběţně jsem tedy spustil proces SLIM na kaţdé toto 

oddělení zvlášť. Cílem bylo analyzovat druhou úroveň. Do tohoto běhu procesu SLIM se 

zapojili všichni zaměstnanci daných oddělení, včetně vedoucích. Oddělení technické podpory 

navíc zapojilo 10 vybraných zákazníků, a to „spokojeným“ i „nespokojených“. 

3.2.1. Technická podpora 

Doménový slovník zaměstnanců technické podpory postrádal pojem zákazník. Psychologická 

analýza jednotlivých členů ukázala nadprůměrné odborné znalosti a nedostatky v sociální 

komunikaci. SWOT analýza potvrdila potřebu lepšího testování aplikací vývojovým oddělením 

a lepší komunikaci se zákazníkem (zejména po technické stránce).  

Zákazníci se účastnili pouze tvorby doménového slovníku, SWOT analýzy a 3xJAK. Jejich 

podněty byly velmi cenné. Pomohli odhalit a lépe specifikovat problém komunikace, kdy 

docházelo k neinformovanosti zákazníka v jakém stavu je jeho poţadavek. Scházela také 

historie vzájemné komunikace k poţadavku. 

3.2.2. Vývoj aplikací 

Doménový slovník se soustředil převáţně na technologie. Bylo patrné, ţe vývojáři „ţili tím, co 

dělali“. Výsledek psychologické diagnostiky byl velmi podobný s výsledky zaměstnanců 

technické podpory. SWOT analýza odkryla váţné problémy v procesu řízení projektu, a to od 

komunikace s klientem aţ po samotnou realizaci. Ukázalo se, ţe vedoucí oddělení je uznávanou 

autoritou po technické stránce, nicméně jako team leader je špatný.  

3.2.3. Plán akcí 

Výsledný plán akcí byl sestaven na základě výsledků z obou běhů procesu SLIM, kterého se 

kromě zaměstnanců účastnili také zákazníci. Byly navrţeny následující změny: 

 Postupně proškolit všechny zaměstnance v komunikaci, prioritně zaměstnance 

technické podpory 

Cílem bylo zlepšit komunikaci v krizových situacích a pokud moţno podpořit empatii. 
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 Automatizace procesu technické podpory 

Tato akce vznikla z poţadavků zaměstnanců technické podpory, ale také samotných 

zákazníků. Cílem bylo především: Zpřehlednit komunikaci, informovat zákazníka o 

změnách, zajistit SLA, zpřehlednit výdaje, zpracovat ţivotní cyklus aplikace návrh – 

vývoj – údrţba. 

 Zavést agilní metodiku vývoje SCRUM 

Toto opatření bylo určeno primárně pro oddělení vývoje aplikací. Jeho cílem bylo 

zefektivnit samotný vývoj aplikace a přenést odpovědnost na celý vývojový tým. 

 Pravidelná výměna zaměstnanců mezi odděleními technické podpory a vývoje aplikací 

Tento návrh vznikl jako potřeba zlepšit vzájemné vztahy mezi jednotlivými odděleními. 

Cílem bylo, aby jednotliví zaměstnanci poznali vzájemně, co obnáší jejich práce. 

 Zavést automatické testování 

Pro zlepšení kvality vyvíjených aplikací bylo navrhnuto zavést unit testy a funkční 

testy. 

Veškerá opatření byla vedením společnosti, ale také zaměstnanci přijata a během 8 měsíců 

implementována. Výsledkem bylo zefektivnění nejen technické podpory, ale výrazně také 

oddělení vývoje aplikací. 

3.3. Shrnutí 

Strategie je tedy proces, a jako takový má svá pravidla. Záleţí na nás, jak ke strategii 

přistoupíme. Můţeme si ji nechat „jen pro vedení“ a „dolů“ posílat pouze nařízení. Také však z 

ní můţeme udělat společné téma, o které bude pečovat a přispívat do něj kaţdý zaměstnanec. 

Ţivot je změna a strategie musí na změny reagovat. Není tedy statická, je dynamická. Proto 

musíme zajistit mechanismy, které nám umoţní hledat překáţky a řešení, jak je eliminovat. 

K tomu nám můţe být nápomocna metodika SLIM. 
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4. Nástroje procesního řízení 
Procesní řízení má významnou podporu ze strany softwarových nástrojů. Vyznat se však v nich 

není jednoduché. Trh je zaplaven velkým mnoţstvím aplikací, které marketingově zneuţívají 

pojmů z oblasti procesního řízení, jen aby se přiţivili. Aplikace tak dostávají nálepky jako 

BPM, SOA, BPMN, BPEL, BPMS, EA a řadu dalších. Musíme si však uvědomit, zejména 

pokud procesní řízení zavádíme, ţe výběr nástroje má do značné míry rozhodující vliv na náš 

výsledek. Špatně vybraný nástroj nám nejen odčerpá tolik potřebné lidské a finanční zdroje, ale 

především můţe mít negativní dopad na postoj managementu k procesnímu řízení. 

Od nástrojů podporujících procesní řízení potřebujeme získat moţnost definovat naše vize a 

následně strategické cíle. Strategické cíle pak musíme navázat na jednotlivé procesy a 

promítnout je do roviny pravidel, rizik, zdrojů, financí atd. Následně potřebujeme zachytit 

(namodelovat) jednotlivé procesy, které pak musíme realizovat (oţivit). Pro samotnou realizaci 

procesů slouţí celá řada dalších nástrojů, umoţňujících modelování objektů, databázových 

struktur, customizační nástroje (SAP, ORACLE …) a další. Oţivenými procesy to nekončí, 

potřebujeme dále nástroje, které nám umoţní monitorování jednotlivých procesů, abychom byli 

schopni vyhodnotit jejich průběh a navrhnout další optimalizace.  

Nástroje procesního řízení můţeme rozdělit do dvou typů, a to na nástroje statické (analytické) a 

dynamické (vykonávající). 

4.1. Statické nástroje procesního řízení 

Statické nástroje nám slouţí především pro popis architektury firmy objektovým způsobem. 

Jsou určeny pro vytváření více či méně komplexních modelů společnosti, a to z různých úhlů 

pohledu (např. strategie, organizace, procesy, komunikace, znalosti, technologie).Tyto pohledy 

nám umoţňují na různé úrovni detailu provázat poznatky do jediného celostního meta-modelu 

společnosti. Cílem uplatnění nástroje tohoto typu je zejména: 

 pochopení jinak skrytých nebo nesnadno zjistitelných souvislostí (o) ve společnosti 

 efektivnější realizace vizí, plánů a změn ve společnosti 

 efektivnější komunikace mezi členy společnosti 

 sjednocení a utřídění meta-dat o klíčových objektech firmy (klienti, členové týmu, 

pravidla, cíle, projekty, produkty, znalosti …) 

 přehled o nejrůznějších objektech a jejich vlivu na efektivitu společnosti (systémy, 

technologie, nemovitosti, aplikace …) 

V rámci statických nástrojů přejímáme vţité kategorie Enterprise Architecture (EA) a Business 

Process Analysis & Simulation (BPA) a CASE (Computer Aided Software Engineering). 

Rozdíly mezi nimi jsou spíše kosmetické. 

EA nástroje jsou tvořeny databází, modelovacím nástrojem a případně portálem pro publikování 

vytvořených modelů. Mezi obvyklé vlastnosti (funkce) EA nástrojů patří datové uloţiště 

(repository) modelů a objektů, moţnost konfigurovat, přizpůsobovat modelovací nástroj pro 

různé metodické přístupy (ITIL, Six Sigma, TOGAF, CAF, FEAF, EFQM …), simulace 
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procesů a import-export modelů. EA nástroje nám umoţňují modelovat architekturu firmy v 

celé její šířce, hloubce, délce, čase (od dimenze strategie aţ po technologie). 

BPA nástroje jsou „ořezané“ EA nástroje. Umoţňují modelovat, simulovat jen určitý „business“ 

výsek. Nejčastěji se jedná o dimenze: strategie, organizace, procesy. Tyto „ořezané“ EA 

nástroje vznikly především z popudu marketingu. Za BPA nástroje firmy účtují niţší ceny a 

zaměřující se na cílovou skupinu analytiků, manaţerů a dalších „business“ lidí. Mezi cílovou 

skupinu tedy nepatří IT.  

Zástupci kategorií EA/BPA jsou například: Adonis, ARIS, QPR Process Guide, ProVision, 

Casewise, System Architect. 

CASE nástroje byly a jsou primárně určeny pro návrh architektury informačních systémů a pro 

zjednodušení, zrychlení vývojového procesu. Detailně se zaměřují na modelování (zejména v 

UML notaci) dimenzích: informace, komunikace (systémová), technologie. Ještě před několika 

lety umoţňovaly jen základní modelování procesů (aktivity diagram, stavový diagram, event. 

model tříd). S rostoucí popularitou BPM výrobci CASE nástroje doplňují o nové modely a 

funkce z oblasti modelování „business“ architektury společnosti. Dnes je tedy moţné v CASE 

nástrojích modelovat organizaci, role, kompetence, vizi, cíle, měřítka výkonnosti …  

Zástupci kategorie CASE nástrojů jsou například: Power Designer, Enterprise Architect, 

MagicDraw, MS Visio, Rational Rose. 

4.2. Dynamické nástroje BPM 

Dynamické nástroje procesního řízení jsou softwarové aplikace „oţivující“ modely procesů, 

nebo aplikace jinak navázané na aktivní, činné procesy v reálném prostředí. I přes v současné 

době značnou vágnost pojmů z oblasti procesního řízení, devalvovaných převáţně marketingem 

jednotlivých firem, se lze přidrţet dvou opěrných bodů: Business Process Management System 

(BPMS) a Business Rules Management System (BRMS). 

Business Process Management System (BPMS) je marketingové označení softwarové 

platformy pro automatizaci a integraci firemních procesů, umoţňující vývoj aplikací agilním 

způsobem. V základu jsou aplikace na této platformě tvořeny modulem, určeným pro grafický 

návrh procesů a příslušných formulářů (designer), procesním (exekučním) serverem, 

administračním rozhraním pro řízení ţivotního cyklu procesů a jejich instancí a klientským 

rozhraním. Tyto aplikace, přesněji sluţby, které tyto aplikace poskytují, BPMS orchestruje a 

integruje do logiky procesů v kontextu principů SOA. 

Business Rules Management System (BRMS) je téţ marketingové označení pro softwarovou 

aplikaci, která prakticky přesně kopíruje principy a strukturu BPMS (designer, vykonávací 

server, administrační rozhraní pro řízení ţivotního cyklu objektů a klientské rozhraní). Místo 

procesů a jejich instancí je v BRMS klíčovým objektem „business pravidlo“. V podstatě jde 

také o procesy na jemnější úrovni detailu nevyţadující zpravidla aktivitu (rozhodování) lidských 

hráčů. 
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Podobně jako v případě EA, BPA a CASE je určitá konvergence mezi BPMS a BRMS. 

Převládá trend kdy BPMS integruje funkce BRMS. 

Typickým dodavatelem BPMS/BRMS je: Pegasystems, IBM, Oracle, Lombardi, Metastorm. 

4.3. Oblasti a nástroje přímo související s BPM 

Service Oriented Architecture (SOA) je architektura orientovaná na sluţby - představuje 

přístup k budování informačních systémů, zaloţený na principech procesního myšlení. V rovině 

nástrojů je dnes nejrozšířenější Enterprise Service Bus (ESB). 

Business Intelligence (BI) uplatňuje více či méně procesní pohled na oblast dat, informací a 

znalostí. Nástroje BPM přinášejí pro BI klíčová data - jako dynamika procesů a firemní 

architektura.  

Portál „mashup“ je logickým a v zásadě správných trendem jak integrovat různé sluţby do 

jednotného grafického rozhraní. V současné době se za marketingový pojem „mashup“ skrývá 

pokročilejší portálová technologie umoţňující flexibilněji definovat uţivatelské skupiny a 

specifický obsah, který se nám zobrazuje z libovolných datových zdrojů, a to v různých 

vrstvách. 

Document Management System (DMS) je aplikace, určená pro řízení ţivotního cyklu 

dokumentů. Značná část firemních procesů s dokumenty pracuje, a z těchto důvodů DMS stále 

zůstává důleţitým hráčem. Postupně však ztrácí svoji řídící úlohu (např. ve formě workflow nad 

dokumenty). Logika procesů a jejich řízení je předávána do BPMS/BRMS. Dokumentové 

uloţiště se tak stává primárně poskytovatelem pokročilého vyhledávání nad různými datovými 

typy (docx, pdf, mp3, video …) a systémem umoţňujícím revize dokumentů a obstarávajícím 

kontrolu uţivatelských rolí. 

4.4. Shrnutí 

Marketing často zneuţívá zkratky, mnohdy si dokonce vytváří vlastní. Mnohé produkty se snaţí 

na sebe navléct co nejvíce zkratek v domnění, ţe pak budou ţádanější. Kaţdá doba má nějakou 

zkratku, která „je v kurzu“. SOA, BPM, Cloud. Pro nás je důleţité vědět, jakou funkčnost 

očekáváme od aplikace a co nám přinese za hodnotu. Základním vodítkem nám tak můţe být 

rozdělení na statické a dynamické nástroje. 
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5. Projektové řízení agilně 
Řízení projektů je samo o sobě rozsáhlé téma. Předmětem této kapitoly tedy není detailní 

srovnání metodik projektového řízení a jejich implementace. Ve společnosti REENGINE CZ 

a.s. jsem měl moţnost zavést pro řízení projektů agilní metodiku SCRUM
11

. Rád bych popsal 

tedy své zkušenosti se zaváděním agilního řízení a vývoje projektů, zejména v kontextu 

automatizace řídicích procesů s nástroji typu BPMS. 

Všechny metodiky zabývající se řízením softwarových projektů mají jeden společný cíl, a to 

dodat výsledný produkt. Agilní metodiky zdůrazňují: „dodat produkt, který uspokojuje potřeby 

zákazníka“. Toto upřesnění je klíčové, zejména v dnešní době, kdy vazba mezi zadavatelem a 

zhotovitelem je často zaloţena na osobních vztazích. Přibliţně 60% projektů, které jsou 

realizované v IT, končí z projektového hlediska neúspěchem. Nejčastějšími příčinami je 

překročení stanové lhůty, navýšení původního rozpočtu, ale zejména nedodání produktu, který 

zákazník potřebuje. Problém uspokojení potřeb zákazníka přímo souvisí s poţadavky zákazníka. 

Klasické metody řízení projektů počítají s „dokonalou“ specifikací poţadavků před započetím 

implementace projektu. V komerčním světě, tedy v „nesterilním prostředí“, je vytvoření této 

specifikace mnohdy nemoţné. Kromě časové a finanční náročnosti zde hraje svou roli fakt, ţe 

zákazník mnohdy neví, co je jeho potřebou. V praxi se tedy často setkáváme s tím, ţe 

poţadavky zákazníka jsou zbytečně sloţité, nebo naopak příliš zjednodušené. Zákazník do 

projektu vstupuje s jistým, blíţe neurčeným, očekáváním a v samotném začátku projektu má 

vizi čeho chce dosáhnout. Tuto vizi upřesňuje v poţadavcích na základě informací, které 

postupně čerpá. Mnohdy se mu tyto informace dostávají v průběhu projektu, a tím dochází ke 

změně původního zadání. Mezi informace, které ovlivňují zákazníka, patří zejména postupné 

odkrývání náročnosti projektu. V dlouhodobých projektech můţe sehrát svou roli ve změně 

zadání například finanční stav klienta, změna priorit společnosti, ale také nutná reakce na 

chování trhu. Jediné co je tedy na začátku projektu jisté je to, ţe se v průběhu realizace jeho 

zadání změní. S touto změnou však má klasické řízení projektů značné potíţe, protoţe 

v průběhu realizace změnu nepřipouští. Naopak agilní řízení projektů je na změně zaloţeno a 

tudíţ daleko více vychází vstříc aktuálním potřebám zákazníka. 

5.1. Automatizace procesů a agilní vývoj 

Projekty řešící automatizaci procesů pomocí nástrojů typu BPMS jsou ideálními kandidáty na 

agilní řízení. Ve prospěch hraje zejména fakt, ţe vývojář je schopen ve velmi krátké době dodat 

aplikaci, kterou je moţné testovat na úrovni uţivatelského rozhraní. Druhou, neméně 

významnou výhodou BPMS nástrojů je jejich schopnost vizualizace automatizovaného procesu. 

Procesní mapa je čitelná nejen na úrovni procesního vývojáře, ale také zákazníka. Zákazník tak 

dostává moţnost přímo se podílet na vývoji aplikace. 

„Svět práce a byznysu je plný mrtvých dokumentů, které nejsou naprosto k ničemu, jen lidem 

berou čas. To jsou nikým nečtené zprávy, opomíjené diagramy a specifikace na hony vzdálené 

výslednému produktu. Trvá věčnost, než je vytvoříme, abychom na ně během pár sekund 

zapomněli. Potřebujete-li něco vysvětlit, zkuste to „něco“ přenést do reality. Nepopisujte, jak to 
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má vypadat, ale nakreslete to. Nevysvětlujte, jak to bude znít, ale předveďte ten zvuk. Udělejte 

cokoliv, co vám pomůže odstranit abstrakci.“ (Fried, a další, 2010 str. 109). Právě toto nabízí 

BPMS nástroje. Řešit problém přímo na místě a se správnými lidmi.  

5.2. SCRUM 

Ještě neţ se dostaneme podrobněji k tomu, jak je ve společnosti REENGINE metodika SCRUM 

implementována, řekněme si jedno základní pravidlo SCRUMU. „Jakékoliv pravidlo můţete 

změnit“. Co z toho tedy vyplývá? SCRUM má taková pravidla, jaká nám nejvíce vyhovují. Nic 

není striktně předepsáno. Jedná se o metodický rámec. Při zavádění SCRUMU je tedy velmi 

vhodné pozvat si kouče a od něj řadu dobrých a osvědčených praktik načerpat.  

Předtím neţ se rozhodneme investovat čas do zavedení SCRUMu, sjednejme si podporu 

managementu společnosti. Agilní metodiky vycházejí z Agile Manifesto.
12

 Tento manifest 

vznikl z dlouholetých zkušeností profesionálních vývojářů a analytiků. Jedná se tedy o podnět 

vývojářů k managementu, jinými slovy „zdola nahoru“. Agilní řízení přesouvá značnou část 

odpovědnosti projektového manaţera na tým. Vyţaduje tedy určitou změnu v myšlení a ne 

kaţdý projektový manaţer je ochoten tento přístup akceptovat. Bez podpory a pochopení 

managementu nebude tedy zavedení SCRUMu úspěšné. 

5.2.1. Definice požadavků 

Při specifikaci poţadavků na systém máme na paměti, ţe je rozdíl mezi tím, co zákazník chce a 

tím, co potřebuje. Ne vţdy poţadavek zákazníka pokryje jeho skutečné potřeby. Agilní přístup 

umoţňuje postupně odkrývat zákazníkovi rozdíl mezi jeho poţadavkem a potřebou. Vţdy je na 

profesní cti Business Consultanta, aby zákazníka vedl k odhalování jeho skutečné potřeby a to i 

v případě, ţe by to mělo za následek sníţení rozsahu projektu. 

Poţadavky klienta evidujeme formou příběhu [User Stories] viz Ukázka 1 - Definice příběhu, 

které jsou náhradou dokumentace specifikace poţadavků. Rozdíl mezi klasickou specifikací 

poţadavků a příběhem je především v míře detailu. Rozsah jednoho příběhu je přibliţně pět vět 

aţ jeden odstavec. Příběhy píšeme tak, aby bylo moţné odhadnout čas potřebný pro 

implementaci, včetně rizika, a to na maximálně dva týdny. K podrobné specifikaci příběhu 

dochází těsně před jeho implementací. Příběh je psán především zákazníkem a jeho jazykem. 

Popisuje chování aplikace z pohledu uţivatele, a to nejen grafické rozhraní, ale také hodnotu, 

kterou zákazníkovi přináší. Sepsaný příběh dále nese svou prioritu a kvalifikovaný odhad 

náročnosti na implementaci. Příběhy evidujeme v Product Backlogu. Product Backlog je 

jakýmsi zásobníkem všech poţadavků zákazníka na implementovaný systém, který je v průběhu 

projektu neustále upravován. 

  

                                                      
12

 Více informací k Agile Manifesto naleznete na stránkách http://agilemanifesto.org 
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Číslo: APV045 
Název: Automatické generování pedagogické dokumentace 
Role: Koordinátor projektu, Zadavatel projektu, Poradce, Klient 
Přínos: Usnadnit generování pedagogické dokumentace na začátku a v průběhu 
projektu 
 
Priorita: Vysoká 
Náročnost: 5MD 
 
Příběh: 
- Poradce na základě typu projektu vygeneruje základní šablony dokumentů, 
včetně učební osnovy a docházky 
- Systém umožní poradci v průběhu rekvalifikace zapisovat změny v docházce 
jednotlivých klientů 
- Na konci rekvalifikace bude zabezpečeno automatické vygenerování třídní 
knihy a výkazu práce lektora z docházky klientů 
- Systém automaticky upozorní pracovní úřad v případě absence klienta na 
rekvalifikačním kurzu 
- Poradce bude plně odpovědný za veškeré dokumenty v projektu 

Ukázka 1 - Definice příběhu 

5.2.2. Workflow SCRUMu 

Před zahájením vývoje proběhne tzv. nultá iterace. Cílem nulté iterace je seznámit tým 

s projektem, zaškolit členy týmu na nové technologie, připravit hardwarové a softwarové 

prostředí pro vývoj. 

Sprint 

Samotná implementace projektu je rozfázována do sprintů. Sprint je relativně krátký časový 

úsek, jehoţ výsledkem je aplikace, kterou můţe zákazník otestovat, a to včetně uţivatelského 

rozhraní. Délku sprintu je vhodné na začátku projektu určit a v průběhu jiţ neměnit. Z vlastní 

zkušenosti se nám osvědčila při automatizaci procesů délka deset pracovních dnů. Před 

začátkem sprintu si vybereme z ProductBacklogu ty příběhy, které mají příslušnou prioritu, 

které jsme v délce sprintu schopni implementovat a následně je přesuneme do tzv. 

SprintBacklogu. SprintBacklog je obdoba ProductBacklogu, avšak slouţí výhradně pro daný 

sprint. Do SprintBacklogu zákazník nezasahuje. Vybrané příběhy pro implementaci jiţ nesmí 

zákazník měnit.  

Příběhy v rámci SprintBacklogu podrobněji specifikujeme a rozepíšeme do úkolů. Odhadovaná 

délka úkolu by neměla být větší neţ dva pracovní dny. Zároveň ke kaţdému příběhu vytváříme 

test case, který nám říká, jaké jsou jeho testovací kritéria a jak jej máme otestovat. Do 

detailnější specifikace příběhu je vhodné zapojit také modelovací nástroj, který nám umoţní 

vizualizaci procesu. V REENGINE často pouţíváme Metastorm Process Designer Manager's 

Edition
13

. Zákazník tak má k dispozici software, s jehoţ pomocí je schopen definovat nejen 

automatizovaný proces, ale také grafické rozhraní aplikace a datový slovník. Díky vyuţití 

tohoto nástroje se značně zjednodušuje komunikace mezi námi a našim zákazníkem. Další 

výhodou je, ţe Business Process Developer dostává v rámci specifikace také kostru procesu, na 

které můţe dále pokračovat. 

                                                      
13

 Metastorm Process Designer Manager's Edition jedná se o nástroj, který je moţné stáhnout zdarma 

stránkách společnosti Metastorm a umoţňuje definici procesu, včetně formulářů a rolí. 

http://www.metastorm.com/library/process_designer.asp  

http://www.metastorm.com/library/process_designer.asp
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Přímou komunikaci s klientem zajišťuje SCRUM master. Jeho úkolem je odstínit tým od 

klienta. Je vhodné, aby SCRUM master nebyl programátorem a uměl se podívat na problémy 

také z pohledu zákazníka. Na tuto pozici často obsazujeme projektového manaţera. 

Meetingy 

Kaţdý den vývojářů začínáme StandUp meetingem. StandUp meeting je přibliţně čtvrt 

hodinová schůzka SCRUM mastera a týmu, který realizuje sprint. Kaţdý z členu týmu krátce 

řekne, co dělal přechozí den, co bude dělat dnes, popřípadě, co mu brání v dokončení úkolu. Je 

vhodné, aby schůzku moderoval někdo, kdo je mimo projekt. Takový moderátor je pak odstíněn 

od konkrétního problému a je schopen udrţet předem stanovenou délku meetingu. StandUp 

meetingu se můţe zúčastnit také zákazník, popřípadě další osoby i mimo projekt. Je však nutné 

dodrţet zásadu, ţe nikdo mimo tým a SCRUM mastera nezasahuje do diskuse. 

Nástroje na podporu SCRUMu 

Nástrojů na řízení projektů je celá řada. SCRUM si ve své podstatě vystačí s lístečky a 

nástěnkou. Na lístečky si napíšeme úkoly daného sprintu, jejich náročnost a prioritu. Nástěnku 

rozdělíme do tří bloků, které nám představují nové, rozdělané a dokončené úkoly. Vývojář si 

pak kaţdý den vezme lísteček s úkolem a na konci dne jej pak přiřadí do příslušného sloupce dle 

stavu, v jakém se úkol nachází. Stav projektu denně zakreslujeme do grafu [Burndown] viz 

Obrázek 5: Burndown. Kdyţ budeme volit optimální délku úkolu 1MD, dostaneme rychlý, 

orientační přehled nad projektem. Na většině projektů se nám osvědčilo zapojení testerů. Proto 

nástěnku rozdělujeme do čtyř bloků, kde čtvrtý blok reprezentuje otestované úkoly. Nevýhodou 

tohoto „analogového“ řešení je špatná spolupráce v týmech, které jsou geograficky vzdálené. 

Z těchto důvodů jsme celý proces řízení projektu automatizovali, avšak zachovali jsme jeho 

jednoduchost a moţnost přesouvat lístečky alespoň ve webovém rozhraní. Pokud je však tým 

řešící projekt v jedné kanceláři, je metoda s nástěnkou nejefektivnější. 

 

Obrázek 5: Burndown 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ú
ko

ly
 

Sprint 01 

Burndown 

Ideální průběh

Rálný průběh



 

30 

 

Demo 

Jakmile je sprint dokončen, připraví SCRUM master za pomoci celého týmu demo. Cílem je 

ukázka, která zákazníkovi demonstruje, ţe vše co jsme implementovali, odpovídá zadání sprintu 

a test casům. Na demo je nutné se velmi dobře připravit. Musíme si dát pozor na obsah 

testovacích dat a výpisy. Je důleţité, aby zákazníkovi byla předvedena aplikace bez chybových 

hlášek. Demo je pro zákazníka rozhodujícím momentem, záleţí na něm ohodnocení výsledku 

celého sprintu. Velmi se nám osvědčilo interní demo. Interní demo slouţí pro naše vývojáře a 

management. Je to výtečný způsob, jak podpořit sdílení znalostí uvnitř celé společnosti. Navíc 

nám pomůţe odladit nedostatky v prezentaci, a tím minimalizovat chyby před zákazníkem. 

Výsledkem dema by měla být akceptace sprintu ze strany zákazníka. 

Zpětná vazba 

Mohlo by se zdát, ţe akceptací sprintu zákazníkem sprint končí. Doporučuji před samotným 

koncem zařadit ještě retrospektivu. Aby tým po čas vývoje dobře fungoval, je vhodné 

minimalizovat vzájemné konflikty. K tomu nám slouţí opět lístečky, na které si během sprintu 

zapisujeme veškeré připomínky, ale také úspěchy. Člověk má tendenci reagovat impulzivně, coţ 

má mnohdy za následek neopodstatněné konflikty. Díky tomu, ţe si vše píšeme v průběhu 

sprintu a prezentujeme je aţ na jeho samotném konci, řada připomínek ztratí význam, neboť 

zpětně usoudíme, ţe to byla spíše impulzivní reakce. V retrospektivě si tedy celý tým řekne, co 

se v průběhu sprintu dělalo dobře a co špatně. Důleţité je se shodnout na konkrétních bodech a 

ty zapsat pro moţnost následného srovnání. 

5.3. Shrnutí 

V této kapitole jsme se dozvěděli, jak vyuţít principů agilního řízení projektů, konkrétně za 

pomocí metodiky SCRUM. Agilní přístup samozřejmě není jediný moţným způsobem, ale 

zejména v kontextu automatizace procesů za pomocí BPMS nástrojů se jedná o jeden 

z nejefektivnějších způsobů řízení a vývoje projektu. Pokud se rozhodnete zavést SCRUM pro 

své projekty, mějte na paměti dva základní body. Prvním je mít maximální podporu 

v managementu. Druhým je dělat vše tak, aby to vyhovovalo vašim podmínkám. Není nutné se 

přesně řídit způsobem, který jsme si v této kapitole popsali. Je vhodné se jím inspirovat, dále jej 

rozvíjet a přizpůsobovat vašim potřebám. 



 

31 

 

6. Model 
Pod pojmem model si můţeme představit manekýna procházejícího se na molu nebo model 

ţeleznice, na které jsme strávili stovky hodin, aby co nejvíce odpovídala naší představě. Modelů 

je celá řada a tvořit modely – modelovat - můţeme téměř cokoliv. Modely nejčastěji dělíme do 

kategorií podle jejich uţití na stavební, matematické, ekonomické, počítačové a další. Dále je 

můţeme dělit dle jejich atributů, jako jsou například přesnost, měřítko, způsob provedení a 

další. 

Podívejme se na pojem model trochu odborněji. Model je abstraktním vyjádřením reálného 

objektu z určitého úhlu pohledu (Unknown, 2010). Kdyţ budeme důslední, tak zjistíme, ţe 

člověk není schopen vnímat realitu. Vnímá pouze její modely. Příkladem můţe být vnímání 

zrakem. Objekt, který lidské oko vnímá jako realitu, je pouze odrazem světla od reálného 

objektu. Jinými slovy náš mozek pracuje s modely reálných objektů. Pro zjednodušení však 

budu dále předpokládat vnímání člověka za vnímání reálné. 

Model tvoříme ve snaze zachytit realitu. Nad modelem pak můţeme provádět analýzu jiţ 

vzniklých situací a model tímto ověřovat, nebo také zkoumat vztah mezi jednotlivými 

parametry modelu a moţnými změnami ve skutečném světě. Tomáš Sedláček ve své knize 

věnující se ekonomii píše: „Abstrakce paradoxně neumí zacházet s nejjednoduššími 

operacemi.“ (Sedláček, 2009 str. 196). Toto tvrzení upevňuje citátem irského teologa a filosofa 

George Berkeleyho: „Nejjednodušší věci na světě, s nimiž jsme nejvíce obeznámeni a jež 

dokonale známe, jeví se kupodivu nesnadné a nepochopitelné, uvažujeme-li o nich abstraktně“ 

(Berkeley str. 162). Poznatky o abstrakci jsou plně aplikovatelné pro všechny modely a při 

konstrukci modelu bychom je měli mít na paměti. 

Při vytváření modelu aproximujeme realitu. Aproximace reality určuje mnoţství informací, 

které od modelu očekáváme. Představme si model zobrazující mapu Země. Pokud hledáme 

například sídlo amerického prezidenta, tak v prvním kroku si vezmeme mapu, na které bude 

přehled všech kontinentů, v druhém kroku si vybereme mapu Spojených států amerických, 

následně Washington D. C. a jako poslední mapu, na které je zaznamenána adresa 1600 

Pennsylvania Avenue NW. Kaţdá z těchto map (modelů) je určitou aproximací reality. Důleţité 

je si uvědomit, ţe ne vţdy je ţádoucí mít detailní model. Někdy méně znamená opravdu více.  

Jak jsme si jiţ uvedli, modelů je celá řada. Abychom neuvaţovali v příliš obecné rovině, 

zaměříme se na modely mající co dočinění s Business Process Managementem (BPM), 

konkrétně model určený pro abstrakci procesu (procesní model). Pro všechny modely však platí 

stejné myšlenky, které uvádíme v této kapitole. 

6.1. Procesní model 

Proces je organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností, které společně vytvářejí 

hodnotu pro zákazníka. (Hammer, 2002) 

Spojením slov proces a model v procesní model vzniká pojem, jenţ v sobě skrývá abstrakci 

reálného procesu, která je zachycena v modelu. Procesní modelování je pak činnost (technika) 

tvořící modely procesů. 
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Pro vytvoření modelu (obecně) potřebujeme modelovací jazyk (notaci), ve kterém se snaţíme 

„realitu“ transformovat na abstraktní modely. Pro názornost si ukaţme celou situaci na lidském 

oku. Světlo vstupující do oka představuje dostupné informace o reálném objektu. Za pomocí 

světločivných buněk v sítnici se světlo mění na nervové impulsy. V tomto případě jsou 

světločivné buňky (tyčinky a čípky) modelovacím jazykem, který realitu transformuje na model, 

tedy světelný paprsek na nervové impulsy.  

6.2. BPMN jako model 

Pro tvorbu procesních modelů zavedla Object Management Group (OMG)
14

 notaci zvanou 

Business Process Modeling Notation (BPMN)
15

. Notace BPMN se vyvíjela ve verzích 1.0, 1.1, 

1.2 a nyní se připravuje verze 2.0. 

Srovnejme verzi BPMN 1.1 s plánovanou verzí BPMN 2.0. Abychom nemuseli studovat 

specifikaci z rozsáhlých dokumentů společnosti OMG, pouţijeme pro jednoduchost plakáty
16

 

viz Příloha 2: BPMN 1.1 a Příloha 3: BPMN 2.0, které vytvořila německá společnost Hasso 

Plattner Institute. Jiţ na první pohled je patrné, ţe verze BPMN 2.0 značně rozšiřuje vyjadřovací 

schopnosti BPMN verze 1.1. Za úvahu stojí otázka proč? 

BPMN ve své první verzi byla vydána 3. května roku 2004. Cílem BPMN bylo vytvořit 

efektivní komunikační prostředek mezi dvěma „komunikačně rozdílnými stranami“. Na první 

straně stojí vlastníci procesu, business analytici a manaţeři společnosti. Na druhé straně pak 

softwaroví architekti a vývojáři. Často se tento problém nazývá také problémem komunikace 

mezi Business a IT. BPMN si kladla tedy za cíl vytvořit nový, společný jazyk, kterému budou 

rozumět obě strany. Dalším poţadavkem na tento jazyk pak byla moţnost jej automatizovaně 

převést do jazyka, kterému by kromě „Business“ a „IT“ rozuměl také počítač a na základě 

namodelovaných procesů pak vygeneroval poţadovaný software. Tento jazyk se nazývá 

Business Process Execution Language (BPEL) a je spravován americkým konsorciem 

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS). Jedná se o 

značkovací jazyk XML.  

BPMN má tedy sjednotit komunikaci a umoţnit automatizaci. Osobně se domnívám, ţe právě 

poţadavek na komunikaci je důvodem nárůstu notace BPMN ve verzi 2.0. Praxe nám často 

ukazuje, ţe poţadavky zákazníka (poţadavky reálného světa), jsou často velmi specifické a pro 

jejich realizaci nám nestačí naše vyjadřovací schopnosti. Dostáváme se tak do problému 

podstaty samotného modelu. Víme, ţe model je aproximací reality a k jeho vytvoření 

potřebujeme jazyk. Člověk sám často není schopen popsat realitu (myšlenky) svým jazykem, 

který se vyvíjí a optimalizuje staletí, natoţ jazykem, který je zde od roku 2004. Vyjadřovací 

schopnosti jazyka nás tedy jednoznačně omezují v tom, s jakou přesností jsme schopni 

aproximovat realitu. Jak napsal jeden z nejvlivnějších filozofů 20. století Ludwig Wittgenstein: 

                                                      
14

 Object Management Group je standardizační komise, která zaštiťuje desítky standardů. 

http://www.omg.org  
15

 Více o BPMN najdete na stránkách OMG http://www.omg.org/spec/BPMN  
16

 Plakát BPMN verze 1.1 http://bpt.hpi.uni-

potsdam.de/pub/Public/BPMNCorner/BPMN1_1_Poster_EN.pdf Plakát BPMN verze 2.0 

http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf 

http://www.omg.org/
http://www.omg.org/spec/BPMN
http://bpt.hpi.uni-potsdam.de/pub/Public/BPMNCorner/BPMN1_1_Poster_EN.pdf
http://bpt.hpi.uni-potsdam.de/pub/Public/BPMNCorner/BPMN1_1_Poster_EN.pdf
http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf
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Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa. (Wittgenstein) Z těchto důvodů jsem 

přesvědčen, ţe bude nutné BPMN nadále vyvíjet a moţná se časem opravdu dostaneme 

k ekvivalentnímu jazyku jako je dorozumívací jazyk člověka. Tuto úvahu zmiňuji proto, 

abychom si uvědomili hranice jazyka, pomocí kterého tvoříme model. 

6.3. BPMN pro automatizaci procesů 

Nástroje typu BPMS, které slouţící pro automatizaci procesů, vyuţívají pro designování 

procesů většinou jen základní prvky BPMN. Notace BPMN a notace konkrétního BPMS 

nástroje tak bývá na první pohled velmi podobná, coţ usnadňuje čitelnost modelu. Jelikoţ 

funkcionalita BPMS nástrojů je specifická a BPMN nepokrývá potřeby vizualizace této 

funkcionality, přidávají autoři těchto nástrojů k BPMN syntaxi vlastní symboly. S těmito 

symboly se setkáme zejména v implementační rovině, kdy potřebujeme stavy procesu, nebo 

akce, svázat se skripty, popřípadě vytvořit různé systémové stavy, či podmíněné akce. Notaci 

BPMS nástroje Metastorm BPM ukazuje Obrázek 6: Syntaxe BPMS nástroje Metastorm BPM. 

 

Obrázek 6: Syntaxe BPMS nástroje Metastorm BPM 

Automatizovaný proces není definován pouze BPMN modelem. BPMN je pro tyto účely 

nedostačující, a to zejména díky svým vyjadřovacím schopnostem BPMN. V průběhu samotné 

automatizace tedy pouţíváme sloţitější modely, jako například vizuální databázové modely 

nebo zápis algoritmu v konkrétním programovacím jazyce. 

6.4. Shrnutí 

Pamatujme, ţe model nezobrazuje realitu. Model a realita nejsou ekvivalentními pojmy. Díky 

abstrakci můţe být model velmi nápomocný při komunikaci a umoţnit, je-li dobře vytvořen, 

rychlou orientaci v realitě. Při tvorbě modelu je dobré si uvědomit vyjadřovací schopnosti 

jazyka, ve kterém model tvoříme, zejména pak hranice těchto vyjadřovacích schopností. 



 

34 

 

Uvědomění si těchto hranic nám pomůţe v tvorbě srozumitelných a tudíţ pouţitelných modelů. 

Snaţme se na realitu dívat z více pohledů. Jinými slovy při tvorbě modelu si ujasněme, kde jako 

pozorovatelé, stojíme a zda naše postavení v realitě je pro danou potřebu správné. 
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7. Automatizace procesů 
Automatizace procesů má letitou historii. Odjakţiva se lidé snaţili usnadnit svou práci, a tak 

hledali opakující se činnosti a ty pak vykonávali za pomocí speciálních nástrojů, nebo strojů. 

Proč nepřenechat nudnou a jednotvárnou práci strojům? Člověk pak dostane daleko více 

prostoru pro kreativní činnost, ve které ho ţádný stroj nenahradí. Asi nejmarkantnější rozvoj 

zaznamenala automatizace na přelomu 18. a 19. století, tedy v období průmyslové revoluce a 

později v automobilových závodech Henryho Forda. Automatizovat můţeme řadu procesů, ať 

uţ se jedná o výrobní procesy (výroba automobilu), logistické procesy (doprava, distribuce 

produktů) nebo řídící procesy (řízení znalostí, projektů, bankovní transakce). Prudký rozvoj 

informačních technologií umoţnil rozvoj především oblastí zabývajících se automatizací 

řídících procesů. 

V dnešní době si společnost bez podpory informačních technologií téměř nedokáţeme 

představit. Lidstvo je závislé na informacích, které jsou distribuovány především v elektronické 

podobně. Snahu automatizovat řídicí procesy vedou podobné, ne-li stejné pohnutky, jako 

automatizovat výrobní procesy. Cílem je dosáhnout maximálně moţné efektivity ve 

vykonávaných procesech. Odstranit zbytečné náklady, časové prodlevy, sníţit moţnost lidské 

chyby. Aktuálně nám v oblasti automatizace řídicích procesů pomáhají především informační 

technologie. V konkrétních implementacích se jedná o různé systémy typu ERP, CMS, CRM a 

další. 

Na systémy se můţeme dívat z různých pohledů. Je moţné je srovnávat například pouţité 

technologie, jejich funkcionalitu, rychlost vývoje, cenu. Dnešní dynamické, trţní prostředí však 

vyzdvihuje dva pohledy, kterými jsou rozšiřitelnost a integrovatelnost. Řada velkých organizací 

je doslova zahlcena desítkami, aţ stovkami systémů.
17

 Nárůst jednotlivých systémů 

v organizacích je dán především jejich historickým a technologickým vývojem. Organizace jsou 

často „nuceny“ modernizovat systémy a implementovat nové, ale z mnoha důvodů nejsou 

schopny, nebo nemůţou opouštět ty „staré“. Výhodou jednotlivých systémů je však jejich 

specializace a poměrně snadná udrţitelnost. Nesmíme také zapomenout na diverzifikaci 

dodavatelů a tvorbu konkurenčního prostředí, coţ by mělo mít pozitivní vliv na výslednou cenu. 

Podíváme-li se na velké organizace z procesního pohledu, tak zjistíme, ţe jsou často velmi 

těţkopádné, zejména v otázkách optimalizace a změn procesů. Management společnosti tak má 

značně ztíţené podmínky pro zefektivnění chodu organizace. Upravit proces totiţ mnohdy 

znamená zásah do desítek systémů, a to s nejasným dopadem na stávající funkcionalitu. 

Nehledě na značné finanční a časové nároky. Další problémem je integrace a řízení 

komunikace. Jednotlivé systémy vzájemně často nespolupracují, protoţe „nemluví stejným 

jazykem“ a nic jednotně neřídí jejich spolupráci. Nezřídka kdy se tak můţeme setkat se 

zaměstnanci, kterým chodí z jednoho systému email s objednávkou v XLS souboru a oni ji do 

druhého systému přepisují. 

Východiskem však není ani implementace monolitického informačního systému, který by 

nahradil všechny stávající. Velké systémy, snaţící se sjednotit veškerou funkcionalitu jsou totiţ 

                                                      
17

 Pro příklad, jedna z předních českých spořitelen má více neţ 120 autonomních systémů. 
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jako pravěcí dinosauři. Aby byly schopny fungovat, musí spotřebovat velké mnoţství energie. 

Spotřeba roste s velikostí a stářím, přičemţ zároveň klesá výkon. Výstiţně tuto situaci popisuje 

komiks od společnosti REENGINE CZ a.s., nazvaný Dino viz Příloha 6: Komix DINO. Jeden 

velký systém řeší problém komunikace mezi více systémy (jednoduše proto, ţe nejsou), neřeší 

však poţadavek na flexibilitu. Obecně platí, ţe čím větší aplikace, tím sloţitější jsou úpravy. 

7.1. Automatizace procesů s BPMS  

Jaké řešení tedy zvolit, kdyţ známe nedostatky většího mnoţství specializovaných aplikací a 

nedostatky jedné komplexní aplikace? V současné době se nabízí jako nejlepší moţnost vyuţití 

BPMS nástrojů tzv. druhé generace. Tyto nástroje umoţňují definici procesů s jejich reálným 

dopadem do IT.  

Představme si město a potrubní poštu v něm. Ve městě máme řadu budov, jako například 

finanční úřad, radnici, nemocnici a další. Kaţdá z těchto budova vypadá jinak a slouţí ke 

konkrétnímu účelu. Majitelem a správcem těchto budov můţe být kdokoliv z města i mimo něj. 

Jedná se o analogii k specializované aplikaci, například skladový systém, jehoţ dodavatelem 

můţe být kterákoliv firma. Aby město mohlo fungovat jako celek, je nutné definovat procesy, 

umoţňující řízení a vzájemnou komunikaci. Zjednodušeně si představme, ţe jde o řízenou 

výměnu dat mezi jednotlivými budovami. Za tímto účelem nám skvěle poslouţí potrubní pošta. 

Díky potrubní poště není třeba bourat ţádnou budovu, stačí mít „otvor pro potrubí“. Potrubní 

pošta je analogií k BPMS. Kdyţ se rozhodneme nasadit BPMS do společnosti, není nutné 

odstraňovat současné, dobře fungující systémy. Naopak je výhodné jejich funkcionality vyuţít a 

zkoordinovat komunikaci s dalšími aplikacemi v souladu s navrţeným procesním modelem. 

Jakékoliv změny v procesním modelu se pak odehrávají primárně na úrovni BPMS, čímţ 

minimálně ovlivňují okolní aplikace. 

7.2. Cílem procesní automatizace 

 Řídit procesy 

o Zavést systém, který je schopen na základě daných pravidel automaticky 

předávat data v procesu odpovědným osobám nebo systémům 

o Umoţnit automatické eskalace 

 Standardizovat průběhy procesů a zvýšit efektivitu 

o Vykonávat procesy rychleji 

o Automatizovat nebo polo-automatizovat průběh procesů 

 Umoţnit vyhodnocování procesů na základě dat o jejich průběhu 

o Zlepšovat procesy s přímým dopadem na fungování společnosti 

 Kontinuální optimalizace procesů 

o Optimalizace kapacit zdrojů a moţnost plánování 

BPMS nástroje nabízí prostředky pro koordinaci úkolů a aktivit, lidí a systémů, s přímým 

dopadem na naplňování cílů organizace. Umoţňují systematický přístup a neustálé zlepšování 

podnikových procesů.  

Z technického pohledu je BPMS platformou pro rychlý vývoj aplikací (Rapid Application 

Development), řešící ţivotní cyklus od definování business poţadavků, aţ po samotnou 
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implementaci a následnou optimalizaci viz Obrázek 7: BPMS jako platforma pro návrh a řešení 

automatizace procesů. 

 

Obrázek 7: BPMS jako platforma pro návrh a řešení automatizace procesů 

7.3. Vhodné procesy pro automatizaci 

Nejprve je třeba si ujasnit, jaký zaujmeme postoj k BPMS nástrojům. Je důleţité, aby nebyly 

doménou výhradně IT oddělení nebo managementu. IT oddělení má tendenci BPMS vyuţívat 

pouze jako platformu, která urychlí vývoj aplikací. Často tak dochází k nevyuţití potenciálu 

v oblasti optimalizace procesů na úrovni managementu, v důsledku čehoţ nejsou efektivně 

naplňovány strategické cíle. Je-li BPMS nástroj doménou pouze managementu, stává se z něj 

jen „kreslítko“ procesů, jejichţ automatizace je sloţitá, mnohdy aţ nemoţná. Vytrácí se tak 

moţnost reálného dopadu změn do IT. BPMS nástroje bychom tedy měli, mimo jiné, chápat 

jako komunikační prostředek mezi managementem a IT. Na návrhu a implementaci procesu se 

tak společně podílí „zadavatel“ i „zhotovitel“ s tím, ţe oba následně optimalizují výsledné 

řešení. 

Ne všechny procesy má význam automatizovat. Snaha automatizovat procesy za kaţdou cenu 

přináší většinou zklamání. Určitým vodítkem nám můţou být následující pohledy, o kterých se 

zmiňuje ve svém článku Ing. Miloš Dědeček, člen představenstva REENGINE CZ a.s. 

(Dědeček, 2011). Jak sám autor uvádí, nemáme tyto body brát jako dogma, ale spíše jako 

inspiraci v našem rozhodování. 
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 Počet zúčastněných pracovníků je větší neţ pět. Při menším počtu většinou nedochází k 

problémům s předáváním úkolů a riziko opomenutí nebo chybného předání je nízké. 

 Počet netriviálních úkonů v rámci procesu je větší neţ deset. 

 Proces je vykonáván s dostatečnou frekvencí. Toto kritérium je velmi relativní a souvisí 

i s celkovou hodnotou, kterou pro nás kaţdá instance (spuštění) procesu má. V call-

centru můţeme mít desítky příchozích hovorů za minutu, ale jako developeři 

dokončujeme desítky bytů za rok. Vzhledem ke sloţitosti a hodnotě procesu je to 

dostatečná frekvence. 

 Proces vyţaduje hlídání lhůt a dodrţování termínů. 

 Je třeba mít transparentní a přesně definovaný proces eskalace pro případ nedodrţení 

definovaných podmínek (business rules). 

 Je třeba mít přehled nad aktuálním stavem kaţdé instance procesu. 

 Je třeba vyhodnocovat výkonnost a efektivitu procesu nebo pracovníků. 

Dalším vodítkem při výběru procesu pro automatizaci nám můţe být čas potřebný pro jeho 

realizaci. Délka realizace většiny sloţitých procesů se blíţí Parretovému pravidlu viz Obrázek 

8: Procentuální zastoupení "Lag Time" a "Task Time". 80% času spotřebuje takzvaný „Lag 

Time“ coţ je čas, kdy je realizace procesu pozdrţena čekáním na reakci uţivatele, jiného 

systému apod. Zbylých 20% je takzvaný „Task Time“, tedy čas strávený samotnou realizací 

procesu. Pokud chceme zvýšit efektivitu procesu, je vhodné se zaměřit se nejprve na Lag Time, 

neboť právě tam máme dostatečný prostor a můţeme dosáhnout výrazného zlepšení. Obecně se 

jedná o rezervy aţ 40%. Samozřejmě i optimalizace části Task Time je moţná, nicméně se 

značným vypětím sil dosáhneme zlepšení přibliţně 10%. 

 

Obrázek 8: Procentuální zastoupení "Lag Time" a "Task Time" 

7.4. Překážky automatizace procesů 

Pokud se rozhodneme automatizovat procesy, narazíme na několik překáţek. Primárně se jedná 

o mentální překáţky zaměstnanců.  

Primární překáţkou je negativní postoj zaměstnanců. Často argumentují tím, ţe se s novým 

systémem jiţ nechtějí učit, ţe vše funguje dobře, tak proč to měnit
18

. Důvody tohoto odmítání 

jsou mnohdy zřejmé. Automatizovaný proces zprůhlední jeho chod, čímţ odpadají časté 

výmluvy zaměstnanců, ţe nemají potřebné materiály a čas.  

                                                      
18

 Pokud vám někdo řekne, ţe vše funguje dobře, je to impulz k přezkoumání. Nikdy vše nefunguje dobře 

a vţdy je co zlepšovat. Pokud má člověk nad procesem přehled, pořád vidí moţnosti jeho optimalizace. 
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Další překáţkou jsou technologie. Rozhodneme-li se integrovat automatizovaný proces 

s existujícími systémy, musíme sjednotit jejich komunikační rozhraní. Jedná se zejména o staré 

informační systémy. Tato překáţka by vám stejně časem skočila do cesty, pokud se integraci 

nemůţete vyhnout. Takţe proč její odstranění odkládat? V prvé řadě si uvědomte, jak moc 

chcete systémy integrovat. Mnohdy zjistíte, ţe vám stačí pouze „jednoduché“ předávání zpráv. 

U moderních systémů jiţ není problém se vzájemnou komunikací, neboť často jsou pro tyto 

poţadavky připraveny. 

Poslední překáţkou, kterou zmíním, je postoj managementu společnosti. Jako u všeho, ať se 

jedná o procesní řízení, SCRUM, automatizaci procesů, je nutné mít pevné rozhodnutí 

managementu společnosti. 

7.5. Shrnutí 

Automatizace procesů je mocný nástroj pro řízení a celkové fungování společnosti. Samotná 

automatizace je hodně o technologiích, které zvolíte. Je však také o procesech, které se 

rozhodnete automatizovat. Vţdy mějte na paměti, ţe se snaţíte o zefektivnění procesů. U 

mapování firemních procesů se zaměřujeme především na procesy s přidanou hodnotou. U 

automatizace procesů musíme brát v potaz také procesy, které často přímý podíl na produktu 

nemají. Jedná se o zejména o procesy administrativního charakteru. Zde však jsme schopni 

ušetřit značné náklady. 
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8. Metastorm BPM 9 
Americká společnost Metastorm Inc.

19
 má ve své nabídce řadu nástrojů pro procesní podporu 

celé společnosti. Mezi hlavní produkty patří: Metastorm BPA, BPM, ProVision, Integration 

manager, M3 a Small Business Workspace. V následující kapitole se podrobně seznámíme s 

nástrojem pro automatizaci procesů Metastorm BPM a popíšeme si jeho přednosti, ale také 

nedostatky. 

S Metastorm BPM mám zkušenost jako vývojář, integrátor a analytik. Pro svou práci pouţívám 

Metastorm ProVision
20

, v současnosti však především cloudovou aplikaci Metastorm M3 a 

zejména Metastorm BPM, ve kterém navrhuji procesy pro automatizaci. Zkušenosti mám 

z verze Metastorm BPM 7.5 SR2 a nyní z poslední verze 9.0 SR1. Verze 9.0 je přímým 

následovníkem verze 7.x. Vývojáři se rozhodli přeskočit verzi 8, neboť změny ve verzi 9.0 jsou 

velmi výrazné. 

8.1. Architektura aplikace Metastorm BPM 9.0 SR1 

Primární databázové uloţiště Metastormu BPM (dále jen M.BPM) je moţno vystavět na 

databázových serverech společnosti Oracle, nebo Microsoft SQL Server. V této databázi jsou 

uloţeny veškeré informace potřebné pro běh procesů. Zatíţení databáze je moţné dělit mezi 

více serverů. M.BPM je však schopen komunikovat také s dalšími databázemi a to za pomocí 

rozhraní ODBC, ADO a ADO.NET.  

Běh procesního stroje umoţňuje sluţba (Metastorm Process Engine, dále jen Process Engine). 

Process Engine zajišťuje chod standartního webového klienta, komunikaci s primární, ale také s 

externími databázemi. Déle se stará o přihlašování uţivatelů a především obsluhuje logiku 

procesů. Pro vývojáře je Process Engine dostupná prostřednictvím Metastorm ECL klienta, 

který dále zajišťuje integraci s dalšími systémy. 

BPM Designer je samostatně fungující aplikace, kterou je moţné pouţívat bez nutnosti instalace 

celého procesního stroje. Designer nám slouţí k vývoji, přesněji řečeno k automatizaci procesů. 

Přímo z Designeru je pak moţné procesy nasadit na procesní server. Vzhled aplikace BPM 

Designer viz Příloha 4: BPM Designer Metastorm. 

Ve verzi 7.x se o nasazení procesu na procesní server starala stejná sluţba jako o jeho běh. 

M.BPM 9 tuto funkcionalitu odděluje a k dispozici tak máme Deply Servicess, tedy sluţbu 

určenou pro nasazování procesu na procesní server. 

Webový klient pro M.BPM je standartním unifikovaným rozhraním, které umoţňuje zobrazení 

libovolných procesů. Jedná se o klienta určeného především do firmy. Není tedy vhodné jej 

dávat k dispozici zákazníkům. Moţnosti personifikace grafického rozhraní a logiky ovládání 

jednotlivých procesů jsou značně omezené. 

                                                      
19

 http://www.metastorm.com/  
20

 Metastorm ProVision je BPA nástrojem, určený pro modelování strategie, organizace a procesů. Pro 

svou práci pouţívám zejména modely strategie a organizace. 

http://www.metastorm.com/
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Pohled na celou architekturu M.BPM z úhlu logických celků viz Obrázek 9: Logické celky 

Metastormu BPM  

 

Obrázek 9: Logické celky Metastormu BPM (Metastorm, 2010) 

Pro integraci M.BPM s dalšími systémy je potřeba znát také pohled z úhlu komunikačních 

protokolů, které M.BPM nabízí. Zde M.BPM 9 doznal oproti předchozí verzi 7.x značných 

změn. Webové rozhraní pro M.BPM 7.x vyuţívalo jiného komunikačního rozhraní neţ které 

nabízel prostřednictvím ECL klienta. Vývojář tak měl horší podmínky pro integraci procesů 

s jinými aplikacemi. Celá tato situace se často obcházela přímým přístupem do databáze, coţ 

není zcela korektní postup. M.BPM verze 9 má sjednocenou komunikaci, která probíhá 

prostřednictvím ECL klienta. Komunikace je zaloţena na technologii WCF (Windows 

Communication Foundation) a umoţňuje poměrně snadnou rozšiřitelnost pomocí vlastních 

knihoven. 

Díky otevřenosti je M.BPM z pohledu integrací velice pruţným nástrojem. Díky konektorům je 

moţné jej integrovat s produkty společnosti Microsoft, například: MS SharePoint, MS 

Exchange, MS Office, MS Dynamics a další. Nabízí také moţnost integrace dalšími systémy, 

jako: SAP, Lotus Notes a další. Pro vývoj je nejpohodlnější uţití technologií společnosti 

Microsoft, systém však je moţné rozvíjet a integrovat také s technologiemi jako JAVA, RUBY, 

PHP, Python, … ECL klient je přímo dostupným pro .NET a JAVU. 
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8.2. Automatizace procesů s nástrojem Metastorm BPM 

Ţivotní cyklus procesu charakterizují jeho stavy. Význam stavu si vysvětlíme na jednoduchém 

procesu objednávky. Objednávka můţe nabývat stavů: Vytvořena, Potvrzena, Zaplacena, 

Nezaplacena, Zamítnuta, Vyřízena. Stav Vytvořena můţeme pokládat za počáteční stav a stavy 

Zamítnuta a Vyřízena za koncové. Jednotlivé stavy náleţí konkrétním rolím, které jsou 

odpovědny za posunutí stavu na další, dle procesní mapy. 

Mezi jednotlivými stavy se proces pohybuje za pomocí akcí. Akce je činnost nebo děj, který 

přesune proces z jednoho do druhého stavu. Akce můţe být podmíněna nebo nepodmíněna. 

Zůstaneme-li u procesu objednávky, tak se nám nabízejí akce jako: Vytvořit, Zaplatit, 

Zamítnout, Potvrdit, Vyřídit. 

M.BPM rozlišuje různé druhy stavů a akcí. Všechny moţnosti viz Obrázek 6: Syntaxe BPMS 

nástroje Metastorm BPM. Pokud proces nejen navrhujeme, ale také implementuje, je pro nás 

důleţité vědět, ţe je moţné na kaţdou akci navázat skripty. Jednotlivé skripty se dělí na 

klientské, nebo serverové - podle toho, kde se vykonávají. Skripty můţeme navázat při spuštění 

nebo potvrzení akce. Máme tak k dispozici moţnost integrovat vlastní knihovny, které se starají 

o načítání nebo zasílání dat do jiných systémů, a to nejen prostřednictvím programových, ale 

také databázových sluţeb.  

Chceme-li proces obsluhovat přes standartní webové rozhraní M.BMB, je potřeba k němu 

vytvořit také formuláře. BPM Designer nabízí komfortní WYSIWYG editor, který obsahuje 

veškeré formulářové prvky, včetně tabulek.  

Poté co navrhneme proces, jeho logiku a formuláře, tak uţ zbývá vše nasadit na server a 

uţivatelé mohou začít pracovat. Posléze proces můţeme upravovat také v průběhu jeho uţívání. 

Nad procesy můţeme v BPM Designeru tvořit také přehledné grafické reporty. Pro rozsáhlejší 

reporty je však vhodné pouţít nástroj Microsoft Reporting Services, který umoţňuje sloţité 

pohledy nad databází, včetně exportů. 

Obrázek 10: Proces Objednávka zobrazuje jeden z moţných způsobů návrhu procesu 

objednávky. Jelikoţ se jedná o ukázkový proces, je patřičně zjednodušen. 

 

Obrázek 10: Proces Objednávka 
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Zákazník vytvoří objednávku, kterou dostane prodávající. Ten můţe objednávku potvrdit nebo 

zamítnout. Pokud je objednávka potvrzena, systém ji automaticky přesune do stavu 

nezaplacena, jakmile dojde k vygenerování platebních údajů. Následně je na klientovi, aby 

objednávku zaplatil
21

 nebo zamítnul. Nedojde-li k zaplacení v předem dané době, bude 

objednávka automaticky zamítnuta. Poté, co je objednávka zaplacena, je na prodávajícím, aby ji 

vyřídil, čímţ končí daný proces. 

8.3. Kdy použít Metastorm BPM 

M.BPM je určen zejména velkým korporacím. Krom jeho ceny tomu také napovídá způsob, 

s jakým přistupuje k jednotlivým procesům. Například je velmi sloţité mít více instancí jednoho 

procesu na jednom serveru s tím, aby běţely datově nezávisle. Tento poţadavek můţe 

vzniknout například budeme-li chtít procesy outsourcovat. Další bariérou je systém licencování, 

který je soustředěný na licenci pro procesní server a následně na jednotlivé uţivatele. Kaţdý 

nový uţivatel systému je tak zpoplatněn.  

Pokud jsme ve fázi, kdy zvaţujeme, jakou technologii pro automatizaci procesů pouţít, tak 

určitým kritériem pro nás můţe být velikost společnosti, její obrat, potenciál procesů pro 

automatizaci. M.BPM se tedy hodí pro společnost, která má alespoň 100 zaměstnanců, její obrat 

se pohybuje v řádech sta miliónů korun ročně a procesy pro automatizaci mají transakční 

charakter. Samozřejmě tato kritéria nejsou dogmatem. Úspěšně jsme nasadili projekt do 

společnosti, která měla 20 zaměstnanců. Důvodem úspěchu byl především velký potenciál 

v procesech, které byly automatizovány. Díky tomu se investice vyplatila. 

8.4. Shrnutí 

V oblasti nástrojů pro automatizaci procesů zaujímá M.BPM přední postavení. Dokládá to, 

mimo jiné například zpráva společnosti Gartner viz Příloha 7: Magic Quadrant pro BPMS. 

Předností M.BPM je rychlost automatizace procesů a jeho technická vyspělost. Osobně mám 

zkušenost s dalšími dvěma nástroji, které sice jsou levnější, nicméně vývoj na nich je minimálně 

2x pomalejší a několikanásobně sloţitější. Je-li projekt pro automatizaci rozsáhlý, tak se 

pořizovací cena M.BPM vyplatí, zejména v čase a nákladech potřebných pro implementaci.  

                                                      
21

 V příkladu není řešeno ověřování došlých peněz, uţivatel prostě jen potvrdí, ţe objednávku zaplatil. 
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9. Popis neveřejné části diplomové práce 
Praktická část diplomové práce je neveřejná, neboť obsahuje data z reálného projektu, která 

není moţné zveřejnit. V následující části textu popíšu, co jsem řešil a s jakým dopadem. 

Podrobně je řešení popsané v neveřejné části diplomové práce. 

Projekt byl realizován pro klienta, který je dodavatelem sluţeb ve státní sféře. Má 15 poboček 

v celé České republice, přes sto zaměstnanců a řídí desítky projektů současně. Obecným 

poţadavkem bylo zvýšení efektivity chodu organizace. Po analýze současného stavu s vyuţitím 

metodiky SLIM jsem navrhl akční plán, obsahující procesní změny a navrhující procesy vhodné 

k automatizaci. 

Následně jsem společně s vedením společnosti definoval priority procesů, určených 

k automatizaci a vypracoval návrhy sprintů. Nejvyšší prioritu dostal proces pro podporu řízení 

projektů v celé společnosti, a to proto, ţe skýtal výrazné moţnosti optimalizace s přímým 

dopadem na efektivitu. Klíčové poţadavky, určující cíl automatizace byly: zpřehlednit 

financování, sníţit reklamace, odhalit náklady na opravy, umoţnit řízení zdrojů, integrovat 

proces s účetním systémem, KPI jednotlivých projektů v reálném čase, usnadnit zaměstnancům 

administrativní činnosti. 

Při samotné implementaci jsem působil převáţně v roli business konzultanta, analytika a 

návrháře procesů. Řídil jsem realizační tým, který byl ve dvou geograficky vzdálených místech 

s odpovědností za celkovou dodávku.  

Navrţený proces úkolu viz Příloha 9: Procesní mapa - Proces Task. 

Realizace všech navrhovaných změn je v horizontu sta „člověkodnů“. Praktická část diplomové 

práce tedy obsahuje pouze automatizaci procesu projektového řízení, který jiţ byl nasazen do 

testovacího provozu. V současné době se věnuji reportu a připravuji automatizaci dalších 

procesů. 

Výsledkem prvních dvou sprintů v rámci celé optimalizace je řešení umoţňující kompletní 

řízení projektů.  

9.1. Popis funkcionality automatizovaného procesu 

Následující text je výňatkem z neveřejné části diplomové práce a slouţí především pro obecné 

popsání výsledného řešení. 

9.1.1. Proces Projekt 

Samotný proces projektu má následující stavy: 

 Otevírání 

 Plánování 

 Realizace 

 Předávání 

 Monitoring 
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 Uzavření projektu 

Přechod mezi těmito stavy je definován procesním modelem viz Příloha 8: Procesní mapa - 

Proces Projekt. 

Jakmile je projekt ve stavu realizace, obstarává systém rozdělení naplánovaných úkolů, hlídání 

termínů a připomínání. Spolu s pod-procesy se tak stará o chod celého projektu. 

Poznámky 

V rámci celého projektu mohou jeho přímí a nepřímí účastníci vkládat poznámky, na které je 

moţné se odkazovat v textu. Tyto poznámky mohou být soukromé, nebo veřejné. Je-li 

poznámka veřejná, vidí ji všichni účastníci projektu. Detail poznámky viz Příloha 14: Náhled 

obrazovky - Detail poznámky. Správa poznámek je jednoduchý proces viz Příloha 10: Procesní 

mapa - Proces Note. 

Správa lidí a týmu 

Automatizovaný proces projekt nabízí pokročilou správu lidských zdrojů a moţnost tvorby 

týmů. Proces je připraven na integraci s personálním systémem, coţ umoţní dynamické načítání 

nákladů na jednotlivé zaměstnance. Tato funkcionalita bude předmětem řešení třetího sprintu. 

Ukázka správy zdrojů viz Příloha 13: Náhled obrazovky - Správa lidských zdrojů. 

Správa úkolů 

Proces projekt registruje instance pod-procesu úkol. Projekt můţe obsahovat libovolné mnoţství 

úkolů. Přehled úkolů v rámci projektu viz Příloha 12: Náhled obrazovky - Přehled úkolů. 

9.1.2. Úkol 

Úkol je stěţejní a také nejsloţitější části obou sprintů. K procesu samotného úkolu se váţe řada 

atributů. Proces rovněţ musí počítat s další rozšiřitelností, zejména při integraci s personálním 

systémem, utilizací a turniketovým systémem. Kaţdá instance procesu Task nabízí při pohledu 

do historie cenné informace, kdy a kdo měl úkol na svém „To Do listu“, jak dlouho na něm 

pracoval, s kým na něm pracoval a další. 

Automatizovaný proces úkolu má následující stavy. 

 Plánování 

 Naplánován 

 Nepřiřazen 

 Ve frontě 

 Řešen 

 Testování 

 Akceptace 

 Uzavřen 

Přechod mezi těmito stavy je rovněţ dán procesní mapou. Kaţdý úkol je charakterizován svým 

unikátním ID, které je unikátní napříč všemi projekty dané organizace. Úkol dále registruje svůj 

název, finanční data, termíny zhotovení a prioritu. Kaţdý úkol má svého zadavatele, kontrolora 
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a vlastníka, který jej řeší. Na jednom úkolu se můţe podílet více lidí, avšak odpovědnost za 

realizaci má vţdy vlastník úkolu. Úkol je moţné naplánovat také bez vlastníka s tím, ţe si jej 

můţe přivlastnit kdokoliv z realizačního týmu. Hlavní obrazovka úkolu viz Příloha 15: Náhled 

obrazovky - Detail úkolu. 

Závislosti mezi úkoly 

Realizace samotného úkolu můţe být závislá na jiných úkolech. Přehled takových závislostí viz 

Příloha 16: Náhled obrazovky - Závislosti úkolu. Úprava těchto závislostí je samozřejmě spjata 

s jiţ zadanými úkoly. Do čtvrtého sprintu je plánován import všech úkolů, včetně závislostí 

z aplikace MS Project. Závislost jednotlivých úkolů je však moţné spravovat prostřednictvím 

formuláře viz Příloha 17: Náhled obrazovky - Závislosti úkolu editace.  

Poznámky 

Poznámky v rámci úkolu je stejný pod-proces, jako poznámky v rámci projektu a platí pro něj 

stejná pravidla. 

Měrné jednotky 

Kaţdý úkol je moţné rozšířit o tzv. měrnou jednotku. Jedná se o hodnotu, která udává splnění 

určitého cíle. Měrná jednotka má definované své minimum, maximum a optimum. V rámci 

kaţdého úkolu můţe být obecně „n“ měrných jednotek různých datových typů. Měrné jednotky 

je moţné pouţít následně v utilizaci, jako určitý ukazatel splněného úkolu, nebo jako podklad 

pro reporting systém. Práce s měrnými jednotkami viz Příloha 18: Náhled obrazovky -  Měrné 

jednotky. 

9.2. Další procesy určené k automatizaci 

Proces projektového řízení je v kontextu celkové optimalizace začátkem. Další procesy, přímo 

či nepřímo související s projektovým řízením, mají za cíl zavést celkové hodnocení 

zaměstnanců, vnitropodnikové fakturování, správu externích dodavatelů a další. 

9.3. Použité metodiky a technologie 

Jako metodiku pro analýzu strategie jsem pouţil SLIM. Samotnou realizaci projektu jsem řídil 

agilní metodikou SCRUM. Jako nejvhodnější nástroj pro automatizaci procesů byl zvolen 

Metastorm BPM, integrovaný se Strategickým portálem. Strategický portál je produkt 

společnosti REENGINE CZ a.s., jehoţ vývoj jsem vedl. Jedná se o portál typu mashup, mající 

za cíl vytvořit jednotné, personifikované rozhraní procesů. Odbourává tak nedostatek 

integrovaného portálu Metastorm BPM - nabízí svobodu pro grafickou prezentaci procesů. Vše 

při zachování výhod samotného nástroje Metastorm BPM. Více informací ke Strategickému 

portálu viz externí příloha Strategický portál. 
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10. Závěr 
Procesní řízení je velmi rozsáhlé téma. Proniká do všech lidských činností a všude nachází 

uplatnění. Procesní řízení se nejde naučit, musí se pochopit. Čím více materiálů jsem 

prostudoval, tím více jsem si uvědomoval přesah této disciplíny. Jako informatik mám tendenci 

pojmout problematiku procesního řízení z technické stránky. Jsem si však vědom toho, ţe je 

nutné mít širší záběr. Proto jsem se snaţil v této diplomové práci podívat na toto téma také 

z jiného pohledu. 

Inspirací a zejména zdrojem informací mi byla řada odborných knih, článků a přednášek, 

věnujících se procesnímu řízení. Od technicky zaměřených knih jsem se později dostal ke 

knihám z oblasti managementu, jako například Restart (Fried, a další, 2010), nebo Vědomý 

business (Fried, a další, 2010). Následně jsem se začal věnovat ekonomii, kde mi byla 

příjemným průvodcem kniha Ekonomie dobra a zla (Sedláček, 2009). Tato kniha mne 

inspirovala k přečtení Sumy proti pohanům (Akvinský, 1992). Tímto chci demonstrovat, jak 

malou část jsem při psaní této diplomové práce poodhalil a jak je rozmanitá. Uvědomil jsme si 

přesah procesního řízení a zjistil, kam všude se chci dále ubírat. 

V této práci jsem popsal příčiny, které zavdaly vzniku procesního řízení, jeho výhody, ale také 

potíţe, které nás provázejí při implementaci procesního řízení v praxi. Zaměřil jsem se na 

strategii, její definici a udrţení. Věnoval jsem se nástrojům podporujícím procesní řízení, 

modelům a také agilní metodice, která je s tématem procesního řízení spjata. Zaměřil jsem se na 

automatizaci procesů z teoretického i praktického pohledu, kde jsem demonstroval, jak 

automatizace probíhá. 

V praktické části jsem uplatnil veškeré dosavadně nabyté znalosti. Analyzoval jsem problémy a 

poţadavky klienta. Následně jsem navrhl řešení, které jsem pak rozpracoval do konkrétního 

zadání. V průběhu realizace jsem navrhoval jednotlivé procesy, formuláře a vedl tým vývojářů. 

Výsledný produkt jsem nasadil do reálného uţívání a společně se svým týmem tak dosáhl 

zvýšení efektivity a úspor v procesu. 

Hledal jsem odpovědi a nalezl otázky. Přesto jsem spokojený, neboť otázky dávají smysl. 

Procesní řízení je moţné charakterizovat jedním slovem - efektivita. Toto slovo je však model, 

za kterým se skrývá sloţitá realita. Tuto realitu chci dále objevovat. 
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