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ABSTRAKT  

 

 V době vzniku této práce společnost ČSA právě zakoupila nový software BPA 

Oracle, který obsahoval i model simulace. Tento software bylo třeba vyzkoušet. Proces 

odbavení vykazoval odchylky, proto se rozhodlo vyzkoušet na tomto procesu nový 

software a zároveň simulaci jako nástroj. 

 V úvodní kapitole jsou popsány výhody simulace jako nástroje pro analýzu 

problému a získávání dat pro rozhodování. 

 V návaznosti na první kapitolu je teoreticky popsaná simulační metoda 

v následující kapitole. Popsaný je původ, typy simulací, simulační projekt a tvorba 

simulačních modelu v softwaru BPA Oracle.    

 Další kapitola velmi podrobně rozebere profil společnosti ČSA (struktura 

společnosti, trhy, kterými se společnost zabývá, historie společnosti a letadlová flotila 

ČSA).   

Navazující kapitola se zabývá praktickým provedením simulačního projektu. 

Simulační projekt následuje doporučený postup pro simulační projekty definovaný 

v teoretické části (8 kroků). 

Výsledkem práce je vytvořený simulační model. Tento model nebyl funkční 

z důvodů nedostatků v simulačním softwaru. Byla definována doporučení pro 

odstranění těchto nedostatků. Součástí projektu je samozřejmě i procesní analýza, které 

odhalila nedostatky v procesu.  

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

 

Simulace; Letiště; Proces; Analýza 
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ABSTRACT 

 

At the time of inception of this thesis company ČSA bought new software BPA 

Oracle which contains model of simulation. This software has to be tested. Check-in 

process showed deviation so there was determine to test software on this process and 

test the simulation like a method as well.    

In the introductory chapter are described the advantages of simulation like a tool 

for analysis of problem and getting information for a decisions.  

In connection to the first chapter is theoretically give an account of simulation in 

next chapter. There is a description of history of simulations, type of simulations, 

simulation project and creation of simulation model in BPA Oracle.  

Next chapter is focused in detail on company profile of ČSA.(company structure, 

markets, history and air fleet). 

Last chapter handle with practical project simulation. Simulation project follow 

recommending for simulation project which was define in theoretical part of work 

(8.steps). 

Result of thesis is simulation model. This model was not function from reason of 

lacks of software. There was define recommending for elimination of these lacks. Part 

of this thesis is process analysis of course which uncover weak points of process.  

  

KEY WORDS 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 
Apod.                                    A podobně                                   

BPA                                      Business Process Analysis  

ČSA                                      České Státní Aerolinie 

ČSN                                      České technické (státní) normy  

DOP                                      Určená („dedicated“) odbavovací přepážka 

GOM                                    Ground Operation Manual 

HR                                        Human Resources 

IATA                                    International Air Transport Asociation          

IS                                          Information System 

ISO                                       International Organization for Standardization 

IT                                          Information Technologies 

N.a.                                        Not applicable 

Např.                                      Na příklad   

OAG                                      Official Airline Guide 

Obr.                                       Obrázek 

REC                                       Record - záznam 

RIRO                                     Randome - In; Randome -Out  

SW                                         Software 

Tab.                                        Tabulka   

TIM                                        Informační systém s daty o destinacích 

TQM                                       Total Quality Management                                                

TTG                                        Travel Trade Gazette 

Tzv.                                         Takzvané 

Viz                                          Rozkazovací způsob slovesa vidět 
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1 ÚVOD 
  

 V dnešní době existuje celá řada modelů, koncepcí či pohledů na management 

jakosti. Ty významné z nich jako třeba ISO9000, ISO/TS 16949 nebo TQM  mají velmi 

podobný základ v principech. Jedním z nejdůležitějších bodů je ,,rozhodování na 

základě faktů“. Jakkoli tento bod zní jednoduše, v praxi často naráží na realitu, že fakta 

jsou často obtížně získatelná a jejich získávání bývá časově i finančně náročné.[1]   

Pro usnadnění této úlohy existuje cela řada nástrojů a metod sloužících k analýze 

podnikových procesů  (metody systémového inženýrství). Tyto metody nám dávají 

přesné analytické výsledky, avšak reálné podnikové systémy se  odehrávají v prostředí 

složitých systémů s řadou prvků vzájemně provázaných a charakterizovaných 

pravděpodobnostmi a dynamickými charakteristikami. V současné době přestávají stačit 

jednoduché analyticky řešitelné modely podnikových procesů, protože optimalizovat 

podnikové procesy podle jednoduchých matematických vzorců prostě není možné. Jako 

vhodnou alternativou pro tyto metody se jeví počítačová simulace.[2]       

Simulace funguje na základě odhadování charakteristik podnikových systémů 

(existujících či projektovaných) pomocí napodobení těchto modelů prostřednictvím 

počítačových simulací. Simulace jakožto univerzální metoda pro analýzu složitých 

procesů se rozvíjí v závislosti na výpočetní technice. Vývoj výpočetní techniky 

umožňuje tvorbu stále kompaktnějších modelů, a to v uživatelsky příjemném prostředí. 

Řešení získaná pomocí simulace nejsou přesná (což je dáno pravděpodobnostním 

chováním systému), ale  jsou dostatečné přesná pro manažerská rozhodování v dnešním 

nejistém světě. Z těchto důvodů i mně přišlo téma simulace jako zajímavé a po dohodě 

s pracovníky v ČSA Praha jsme se shodli na tématu této diplomové práce.[2]  

Tato diplomová práce se věnuje simulaci procesu, a to procesu odbavování 

cestujících a zavazadel. Tento jednoduchý proces jsme zvolili záměrně proto, že 

simulace měla být provedena v nově zakoupeném softwaru BPA Oracle. Práce má tedy 

jak za cíl optimalizovat proces odbavování, tak i prověřit způsobilost simulačního 

nástroje a simulace jako metody pro potřeby ČSA. 
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Cílem této práce tedy bude: 

- Popis procesu odbavování cestujících a zavazadel.  

- Tvorba simulačního modelu a sběr dat. 

- Simulování procesu. 

- Definování doporučení pro proces na základě výsledků simulace. 

- Vyhodnocení procesu, simulačního nástroje a metody simulace jako takové. 

 

2 Teoretická východiska 

2.1 Definování proces ů  
Definice procesu dle ČSN EN ISO 9001:2001 je: ,,Proces je soubor vzájemně 

souvisejících, nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy.“ 

Charakteristiky procesu jsou: 

� Je opakovatelný (je-li standardizován), 

� Má svého zákazníka (interního nebo externího), 

� Má svého vlastníka (osoba odpovídající za zlepšování procesu), 

� Má svůj ocenitelný výstup (produkt / služba s přidanou 

hodnotou), 

� Má jasné hranice (začátek a konec včetně návazností na jiné 

procesy), 

� Má své měřitelné parametry (průběžná doba, včasnost, kvalita, 

náklady, …).[3] 

 

Procesy můžeme dělit (dle přidané hodnoty pro externího zákazníka) na:  

- řídící procesy,  

- klíčové procesy,   

- podpůrné procesy. 

 

Řídící procesy  

Tvoří podmínky pro fungování ostatních procesů tak, že je řídí (např. strategické 

plánování, řízení kvality).[3]  
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Klíčové procesy  

Vytváří hodnotu v podobě výrobku nebo služby pro externího zákazníka. Tyto 

procesy přinášejí zisk společnosti (např. vyšší prodej, distribuce).[3] 

 

Podpůrné procesy  

Zajišťují podmínky pro fungování ostatních procesů tím, že jim dodávají zdroje 

(hmotné i nehmotné) potřebné pro realizaci klíčových procesů, ale přitom nejsou 

součástí klíčových procesů (např. ekonomické řízení, řízení lidských zdrojů, IT 

služby).[3] 

 

2.2 Simulace 

2.2.1 Historie simulace 

Simulace vznikla na základě metody Monte Carlo. Od této metody se postupně 

oddělila a vznikla samostatná vědní disciplína. Simulaci a Monte Carlo můžeme však 

stále považovat za velmi blízké metody (existují i simulační softwary založené na této 

metodě, např. GoldSim nebo MONECO). Monte Carlo je založeno na  numerickém 

řešením pravděpodobnostních i deterministických úloh skrze statistický experiment. Pro 

tuto metodu je sestrojena pravděpodobnostní úloha, která je shodná s úlohou původní. 

Výsledek získaný touto metodou má pravděpodobnostní charakter. Jde  tedy o 

statistický odhad, kde přesnost je úměrná počtem pokusů. Metoda Monte Carlo  a 

Simulace původně nebyly  ekonomické disciplíny, ale metody obecné. V dnešní době 

existuje velmi široké využití např. ve fyzice, chemii, biologii, strojírenství, 

managementu apod.[2] 

Jako autor metody Monte Carlo je nejčastěji označován Stanislaw Ulam. Stanislaw 

Ulam byl polský matematik, který během 2. světové války spolupracoval s Johnem von 

Neumannem ve Spojených státech na vývoji jaderných zbraní (projekt Manhattan). 

Ulam metodu Monte Carlo prý vymyslel při snaze určit pravděpodobnosti výhry v 

kartách. Metoda Monte Carlo obecně byla známa již v minulosti, ale Stanislaw Ulam, 

John von Neumann a Nicholas Metropolis jako první vytvořili počítačové algoritmy pro 

tuto metodu a aplikovali převod deterministických úloh na úlohy náhodné a řešili je 

statistickými postupy. Název metodě dal Nicholas Metropolis, který ji pojmenoval dle 

populárního města hazardu. První článek o metodě Monte Carlo vyšel v roce 1949. 
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Metoda Monte Carlo a simulace tak ve své podstatě za vznik vděčí 2. světové válce a 

jadernému zbrojení.[2] 

 

2.2.2 Popis simulace 
Simulaci lze vnímat jako způsob studia „složitých/rozsáhlých" 

pravděpodobnostních dynamických systémů prostřednictvím experimentování na 

počítačových modelech. Simulovat prakticky znamená napodobit fungování reálného 

systému pomocí počítačového modelu. Složitost je poměrně relativní pojem, kterým 

označujeme reálný model systému, jenž není možné řešit analytickými postupy tak, aby 

vedly k přesnému řešení. Proto je simulace zaměřena na systémy pravděpodobnostní a 

dynamické, neboť tyto systémy jsou pro klasické analytické řešení složité. Na modelech 

experimentujeme, to prakticky znamená, že sledujeme model systému během jeho 

chodu, měníme různé parametry modelu a sledujeme, jakou odezvu změny mají na 

chování systému. Simulační model obvykle  obsahuje náhodné chování a ve své 

podstatě jde o statistický experiment, proto výstupem simulace je odhad parametru 

(bodový či intervalový) a ne přesná hodnota. Oproti klasickým laboratorním 

experimentům je simulační experiment proveden prostřednictvím počítače. Simulace 

(vědní i praktická disciplína) je velmi závislá na rozvoji výpočetní techniky v důsledku 

potřeby rozsáhlých numerických výpočtů. V současné době již existují specializované 

simulační programy, které jsou schopny  zjednodušit tvorbu simulačních modelů, 

provádění simulačních experimentů a analýzu výsledků.[4] 

Pokud simulaci vezmeme jako na interdisciplinární obor, lze ji chápat jako 

propojení poznatků teorie pravděpodobnosti, statistiky, operačního výzkumu, teorie 

systémů a informatiky. Simulaci lze aplikovat jak pro řešení teoretických problémů 

vědy a výzkumu, tak pro řešení praktických problémů z podnikové praxe. Počítačová 

simulace není jediná metoda, kterou lze využít pro řešení daných úloh, ale u složitých 

systémů často metoda jediná prakticky možná. Může být využita pro: 

■ analýzu dynamického chování složitého reálného nebo projektovaného 

podnikového systému za pomoci počítačového modelu, 

■ analýzu citlivosti získaného řešení na změnu různých parametrů modelu (tzv. 

what-if analýza), 

■ srovnání výkonnosti různých variant uspořádání systému podle zadaných 

kritérií pro optimalizaci systému, 
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■ nahrazení experimentu s podnikovým systémem, který nelze z nějakých důvodů 

uskutečnit v praxi, experimentem na počítači.[5] 

Simulovat znamená napodobovat, v tomto významu se simulace vyskytuje i v dal-

ších spojeních. Při výcviku pilotů, řidičů a jiných profesí se využívají tzv. simulátory či 

trenažéry. Jde o zařízení, která určitým způsobem napodobují reálné situace, a tak slouží 

k procvičení správných reakcí a návyků a pro jejich zvládnutí. Podobné určení mají 

ekonomické/podnikové hry. Tyto hry simulují investiční rozhodování, řízení podniku, 

marketingovou strategii apod. Bývají určeny pro více osob, které spolupracují nebo 

hrají proti sobě. Cílem je cvičit týmovou spolupráci a strategické myšlení, a to pokud 

možno atraktivní formou. Simulátory a ekonomické hry odlišuje od počítačové simulace 

(neinteraktivní) možnost člověka do průběhu simulace zasahovat. Poněkud jiné je i 

jejich poslání: cílem simulace je řešit konkrétní problém, cílem simulátoru či hry je se 

na řešení problémů připravit, naučit se zvládat běžné, nebo naopak výjimečné krizové 

situace. Ve vojenství se též užívá pojem živá simulace, což je simulace za účasti reál-

ných lidí v reálném systému. Pohyb a aktivita jednotek jsou průběžně monitorovány a 

výsledek cvičení na základě sebraných údajů vyhodnotí počítač. Někdy se za simulaci 

označuje analýza citlivosti (analýza stability řešení) nebo predikce možného budoucího 

vývoje.[4] 

 

2.2.3 Typy simula čních model ů 

Volba způsobu zachycení času v modelu je nejdůležitějším rozhodnutím při tvorbě 

simulačního modelu, neboť od pojetí času v modelu se odvíjí ostatní struktura modelu. V 

modelech se spojitým časem může simulovaný čas nabývat jakýchkoli hodnot, zatímco v 

modelu s diskrétním časem jen hodnot z předem určené diskrétní množiny (přirozená 

čísla, roky, čtvrtletí, dny). Pro modelové zachycení příchodu zákazníků použijeme model 

se spojitým časem, neboť zákazník může přijít kdykoli. Oproti tomu model s diskrétním 

časem je typický pro modelování vývoje národního hospodářství, protože údaje jako 

vývoj cenové hladiny, nezaměstnanosti, mezd, hrubého domácího produktu apod. se 

sledují po měsících resp. čtvrtletích, nikoliv v kterýkoli okamžik.  Podobně lze modely 

rozdělit podle charakteru množiny hodnot stavových veličin na modely se spojitými 

nebo diskrétními změnami stavu. Zvolená varianta zachycení času a změny stavů v 

simulačním modelu určuje rovněž typ použitého matematického aparátu (tabulka 1).[5] 
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 čas spojitý čas diskrétní 

množina hodnot 

stavů spojitá 

diferenciální 

rovnice 

diferenční rovnice 

množina hodnot 

stavů diskrétní 

simulace 

diskrétních 

událostí 

Markovovy řetězce 

Tab. 1 - Typy modelů podle způsobu zachycení dynamiky systému[5] 

 

Ve spojitém stavu má model podle způsobu zachycení času formu diferenciální či 

diferenčních rovnic. Soustavy diferenciálních rovnic jsou v podstatě analyticky 

neřešitelné a je nutné je řešit pouze aproximativně.[5]  

Markovovy řetězce slouží pro modelování stochastických procesů s diskrétními 

stavy, sledované v diskrétním čase s jednoduchou vazbou, tj. stav v daném okamžiku 

závisí pouze na stavu v okamžiku předchozím. O simulaci diskrétních událostí (diskrétní 

simulaci) hovoříme tehdy, jestliže změna stavu modelu nastává nikoliv průběžně, ale 

pouze v okamžiku výskytu z hlediska modelu významné události. Sama událost může 

nastat v kterýkoli okamžik spojitého času. Interval mezi po sobě následujícími 

událostmi, kdy se v systému nic důležitého z hlediska studovaných charakteristik neděje, 

je přeskočen. Praxe ukázala, že simulace diskrétních událostí (discrete-event 

simulation) je vhodnou metodou modelování velké třídy podnikových procesů.[5] 

Podle toho, zda jsou, či nejsou v modelu obsaženy pravděpodobnostní charakteris-

tiky, rozlišujeme modely na deterministické a stochastické. Toto rozdělení není ani tak 

důležité při tvorbě simulačního modelu, neboť se mění pouze charakter parametrů 

modelu, je však důležité pro interpretaci výsledků. V případě deterministických modelů 

získáme přesné řešení, zatímco v případě stochastických (pravděpodobnostních) modelů 

je výsledkem statistický odhad skutečných hodnot výstupních ukazatelů. Pro modely, 

které jsou charakterizovány vztahem mezi stochastickými vstupními a výstupními daty, 

existuje v angličtině označení RIRO (random in, random out).[5] 

Podstatnou částí simulační metodologie je algoritmické zachycení simulačního 

modelu, protože model ve své konečné podobě je počítačovým programem. Simulační 

program (jazyk) musí mít k dispozici algoritmické nástroje: 

■ pro modelování struktury systému  
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■ pro modelování dynamického chování systému  

■ pro zachycení pravděpodobnostních charakteristik systému  

■ pro sběr dat o průběhu simulace a pro zpracování výsledků [5] 

 

2.2.4 Simula ční projekty 
Činnost každé organizace se neskládá pouze z procesu (činnosti, které se cyklicky 

opakují), ale i z projektů (činnosti, které proběhnou jednou). Obecně se dá říct, že 

projekty jsou činnosti něčím zvláštní a většinou velmi zásadní. Proto i této časti věnují 

normalizační instituty pozornost. Pro projektové řízení existuje norma ČSN ISO 10 006 

ed.2. Ovšem pro potřeby simulace tato norma není úplně vhodná. Simulační projekty se 

svým chování odlišují od projektu ostatní, a proto mají i jiné fáze.  

Simulační projekty mají většinou za cíl zlepšení podnikových procesů (vyšší 

produktivita, nižší náklady, vyšší spolehlivost). Tyto projekty procházejí určitými fáze-

mi (i když ne pevně definovanými). Některé fáze je možno přeskočit, což někdy může 

přinést úsporu nákladů, ovšem roste s tím riziko celkového zdržení projektu. Různí 

autoři doporučují různé systémy dělení projektu na fáze, etapy či kroky, ale obsahově je 

schéma vesměs podobné. Zde bude použito dělení na 8 fází.[5] [6] 

Fáze 1: Rozpoznání problému a stanovení cílů 

Jako u každého projektu je nejprve nutné správně formulovat problém. Tento krok, 

i když se zdá banální, je velmi podstatný. Je běžné, že i dobří manažeři nedokáží 

napoprvé správně formulovat problém (v čem spočívá příčina problému, jak přistoupit k 

řešení problému a jaké realistické cíle si vytýčit). Popis typu „náš podnik je ztrátový“ 

nebo „chci zlepšit efektivnost fabriky“ jsou nepřesnou a nesprávnou formulací pro 

řešitelný problém. V této fázi je klíčová schůzka řešitelského týmu a zadavatele dojít 

k těmto bodům: 

■ ke shodě ohledně vymezení problému a stanovení dosažitelných cílů, např. 

problémem je nedostatečná kapacita skladu, cílem je optimalizace skladovacích 

procesů, přičemž zlepšení procesu v rozmezí 10 až 15 % je již dostatečné k 

řešení situace; 

■ k rozhodnutí, zda bude projekt realizován a je-li simulace vhodnou 

metodou; 

■ k dohodě o tom, kdo bude za projekt odpovědný a jak bude probíhat 

komunikace mezi klientem a řešitelským týmem.[5] 
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Fáze 2: Vytvoření konceptuálního modelu 

Před tvorbou vlastního počítačového modelu v daném simulačním programu je 

třeba si nadefinovat základní představu o systému, který bude modelován (vytvořit tzv. 

konceptuální model). Bez propracovanosti konceptuálního modelu bude jen obtížně 

řešitelský tým vytvářet smysluplný počítačový model. Význam konceptuálního modelu 

roste se složitostí simulovaného systému. 

■ Jaký podnikový systém modelujeme? Kdo jsou zákazníci systému? 

■ Podle jakých kritérií je hodnocena efektivnost systému? 

■ Jak podrobná úroveň modelování je nutná? 

■ Jaké objekty, činnosti a zdroje modelovaný systém zahrnuje? 

■ Jak požadavky vstupují do systému? Jaká jsou pravidla při obsluze 

požadavků? 

■ Jakým způsobem se přidělují omezené zdroje jednotlivým procesům?[5] 

Fáze 3: Sběr dat 

Simulace je obecně metoda velmi náročná na data. Velmi často nastává situace, že 

ne všechna data jsou k dispozici. Pokud taková situace nastane máme tři možnosti: 

- potřebná data změřit (časově velmi náročné, vysoká přesnost a schopnost  

      zachyceni i výjimečných situací) 

- získat data z podobného procesu, kde jsou dostupná 

- expertní reálné odhady 

Ovšem i v případě, kdy data k dispozici jsou, je nutné přezkoumat: způsob získání 

a jejich vypovídací schopnost.  

Fáze 4: Tvorba simulačního modelu 

Tvorba modelu v prostředí simulačního programu prakticky znamená 

„zakódování" konceptuálního modelu (z fáze 2). Složité systémy plné neobvyklých 

charakteristik jsou zkouškou programátorského umu. Můžou nastat i případy, kdy 

řešitelský tým během tvorby simulačního modelu zjistí, že zvolený simulační program 

není vhodný pro daný projekt. Tvorba počítačového modelu zároveň funguje jako první 

kontrola konceptuálního modelu, neboť  přesnost počítačové logiky odhalí to, co bylo 

přehlédnuto během tvorby konceptuálního modelu. 
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Fáze 5: Verifikace a validace modelu 

Verifikace modelu je pro potřeby simulace  chápána jako soulad počítačového 

modelu s původním konceptuálním modelem. Jedná se o kontrolu správnosti přepisu 

(do simulačního programu) představy řešitelského týmu o tom, jak funguje reálný 

systém.  

Validace je chápána jako ověření, zda počítačový model je ve shodě s realitou. 

Ověřujeme, zda představa o fungování reálného systému byla správná. Při vytvoření 

modelu existujícího systému je nejjednodušší způsob jak provést kontrolu srovnat 

výstup modelu s reálnými daty. Úplná shoda modelu s realitou pravděpodobně 

nenastane nikdy, protože model pouze zjednodušuje realitu. Z určitého pohledu je 

doporučováno, aby model nezasahoval do přílišných detailů. Takový přístup odvádí 

pozornost od hlavních vlastností systému a komplikuje jakékoli pozdější změny 

modelu. 

Fáze 6: Provedení experimentů a analýza výsledků 

V této fázi se tým konečně věnuje vlastní simulaci. Samozřejmě je nezbytné 

nadefinovat plán experimentů a statistickou analýzu výsledků. Nad to bývá přínosné 

diskutovat nad chodem modelu (zde poslouží animace pohybu entit, průběžné grafické 

výstupy) za účasti řešitelského týmu a zákazníka (zadavatele). Je vhodné připravit 

různé varianty a diskutovat se zadavatelem, která je nejlepší. 

Fáze 7: Dokumentace modelu 

Neopomenutelnou částí projektu je i dokumentace . Bez popisu struktury a vývoje 

modelu, nebo výsledků experimentů je jen velmi obtížné se k modelu později vrátit, 

nebo znovupoužít model  v budoucích aplikacích. 

Fáze 8: Implementace 

Simulační projekt nekončí analýzou výsledků a dokumentací. Řešitelský tým by 

měl být i u implementace poznatků z projektu do praxe. Řešitelský tým je nositelem 

řady znalostí, které buď byly opomenuty předat, nebo je ani není možné předat. Navíc 

úspěšnost celého simulačního projektu bude hodnocena na základě skutečně 

dosažených výsledků, a proto by se měl řešitelský tým zajímat o zpracování výsledků 

své práce. 
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2.3 Popis procesu 
Popis procesů je důležité tvořit s ohledem na účel použití. Pro účel zefektivnění  

podnikání společnosti může být popis procesů velmi odlišný, oproti popisu procesu pro 

implementaci nového IS apod. Přitom stále popisujeme ty samé procesy.[3][7] 

 

2.3.1 BPA Oracle 
K procesnímu modelování v ČSA se využívá IS BPA Oracle (tento software 

využívá platformu ARIS), což je softwarový nástroj pro vedení, publikaci, analýzu a 

simulaci podnikových procesů a používaných zdrojů organizace. V BPA je každému 

typu zdroje (organizační struktura, IT systém a další) přiřazen vlastní typ modelu. 

Všechny zdroje a jejich použití lze kombinovat v modelu procesů.  BPA slouží kromě 

popisu procesů také k analýzám, tvorbě dokumentace, simulacím a zlepšování procesů. 

Součástí dokumentace v ČSA k procesnímu řízení je i dokument „Konvence 

modelování“, kde je přehledně znázorněno, jak má který typ modelu vypadat.[8] 

Objekty použitelné v modelu :

Příklad použitých vazeb v modelu :

Postup tvorby
přidané hodnoty

(barva zelená)

Postup tvorby
přidané hodnoty

(barva zelená)

ÚČEL OBJEKTU :
Zaznamenat blok
činností (procesní

oblast, proces, podproces),
který p ř idává

hodnotu k vstupnímu
výkonu. 

Postup tvorby
přidané hodnoty

(barva zelená)

Postup tvorby
přidané hodnoty

(barva zelená)

Postup tvorby
přidané hodnoty

(barva zelená)

Organiza ční
jednotka

ÚČEL OBJEKTU :
Zaznamenat konkrétní
organiza ční jednotku

Výkon
ÚČEL OBJEKTU :

Zaznamenat produkt
nebo službu.

Výkon
má výstup

Výkon
má výstup je vstupem pro

Organiza ční jednotkaOrganiza ční jednotka

provádíprovádí

 

Obr. 1 - Model tvorby přidané hodnoty[3] 
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Dokument

ÚČEL OBJEKTU :
Zaznamenat NOSI Č INFORMACÍ

v papírové podob ě

(sestava apod.)

Role
 

ÚČEL OBJEKTU :
Představuje  roli, kde

role je ucelený soubor
znalostí a schopností
nutných k vykonání
části procesu.

Událost
ÚČEL OBJEKTU :

Informace charakterizující p říčinu
nebo výsledek činnosti v rámci toku procesu.

ÚČEL OBJEKTU :
Uvést, jaký subproces popisovanému

subprocesu p ředchází resp. po n ěm následuje.
Jedná se o objekt typu FUNKCE a proto

má s ním totožné atributy.

Rozhraní
procesu

Typ materiálu

ÚČEL OBJEKTU :
Zaznamenat typ
materiálu, který

je zpracováván procesem.

Funkce Činnost

Objekty použitelné v modelu :

Dokumentované
znalosti

ÚČEL OBJEKTU :
Zaznamenat dokumentované znalosti

pot řebné v rámci popisovaných proces ů

(pravidla, normy,p ředpisy, ... )

Datový
cluster

ÚČEL OBJEKTU :
Zaznamenat ucelenou strukturovanou
databázi (fyzicky nemusí být jediná)
nebo jednotná strukturovaná data.

Příklad použitých vazeb v modelu :

ÚČEL OBJEKTU :
Rozpojuje a spojuje cesty

v procesu - z možných cest
nastane vždy pouze jedna

ÚČEL OBJEKTU :
Rozpojuje a spojuje cesty

v procesu - všechny následné
cesty pokra čují sou časně

ÚČEL OBJEKTU :
Rozpojuje a spojuje cesty

v procesu - pokra čující cesty
nastávají v prom ěnlivém po čtu

(jedna až všechny)

Typ aplikace

ÚČEL OBJEKTU :
Zaznamenat aplikaci

(ucelený informa ční systém
jednoho výrobce nebo
nad jednou platformou)

Soubor

ÚČEL OBJEKTU :
Zaznamenat datový soubor

k importu nebo exportu (umož ňuje
dávkový p řenos mezi aplikacemi)

nebo elektronickou formu
dokumentu.

Výkon
ÚČEL OBJEKTU :

Zaznamenat produkt
nebo službu.

Typ modulu 

ÚČEL OBJEKTU :
Zaznamenat ucelenou
část informa čního
systému (aplikace)

Typ funkce
zpracování dat 

ÚČEL OBJEKTU :
Zaznamenat nejmenší

jednotku modulu
ve smyslu transakce.
Slouží ke zpracování

jednoho kroku
nebo činnosti.

Obecný zdroj

ÚČEL OBJEKTU:
Zobrazení pom ůcek,
které jsou nutné pro
vykonávání činnosti.

Dokument

Role
 

Událost

Rozhraní
procesu

Funkce

Dokumentované
znalosti

Datový
cluster

Typ aplikace

Typ skladového
zařízení

ÚČEL OBJEKTU :
Zaznamenat typ

skladového za řízení,
který je používáno v rámci
technologických proces ů. 

Soubor

Typ transportního
systému

ÚČEL OBJEKTU :
Zaznamenat typ

transportního systému,
který je používán v rámci
technologických proces ů. 

Výkon

Typ provozního
prost ředku

ÚČEL OBJEKTU :
Zaznamenat typ

provozního prost ředku,
který slouží k realizaci

technologických proces ů. 

Typ modulu 

Typ funkce
zpracování dat 

Obecný zdroj

Událost

Rozhraní
procesu

Událost Událost

Role
 

Role
 

Role
 

Skupina

ÚČEL OBJEKTU :
Představuje skupinu
zaměstnanc ů, kte ří

v rámci skupiny plní
dané úkoly nebo cíle.

Pracovník
externí

ÚČEL OBJEKTU :
Představuje osobu,
která se podílí na

výkonu procesu, ale
není zaměstnancem

organizace.

Skupina

Pracovník
externí

Dokument

Datový
cluster

Soubor

Výkon

je pot řebný pro

je spot řebováván

poskytuje vstup pro

poskytuje vstup pro

je vstupem pro

je používán

vytvá ří výstup pro

vytvá ří výstup pro

mění

Datový
cluster

má výstup

podporuje

podporuje

podporuje

provádí

rozhoduje o

musí být informován o

provádí

provádí

Typ materiáluTyp materiálu
vytvá říje spot řebován

Typ skladového
zařízení

Typ transportního
systému

Typ provozního
prost ředku

má p řistup na

vyžaduje

je provozním prost ředkem pro

má výstup

spolupracuje na

Ukazatel

ÚČEL OBJEKTU:
Popisuje m ěřitelný

ukazatel, který
je vyhodnocován

v procesu a váže se
k cíli.

Ukazatel
je měřen (čím)

 

Obr. 2 – Seznam objektů[3] 
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2.3.2 Postup p ři popisu pr ůběhu procesu v IS BPA Oracle 
Při popisování procesu je důležité popisovat jej s ohledem na účel použití. Někdy 

je účelem více zefektivnit podnikání společnosti, nebo může být účelem popis procesů 

z důvodu návrhu a implementace nového IS apod. – výsledek se pak bude poněkud 

lišit, i když budou popisovány stejné procesy.[8] 

 
1) Určíme události spouštějící popisovaný proces 

      Pojmenování událostí a činností musí být stručné a výstižné. Událost  

       představuje stav (dobře pojmenováno: objem prodeje klesl o 1/3, špatně  

      pojmenováno: 1/3). 

2) K události definujeme jejího nositele 

            Př.: Nositelem události je formulář a konkrétní událost je spojena s jedním  

            z definovaných stavů formuláře, je tedy vhodné pojmenovat událost dle stavu  

            dokumentu – např. objednávka potvrzena. 

3) Popis činnosti (funkce) spuštěné událostí 

4) Definice výstupní události nebo kombinace událostí 

      Definujeme událost nebo události, které jsou výstupem funkce.  

5) Opakujeme řetězení činností a událostí 

      Jeden proces nemusí být nutně popsán jediným souvislým detailním procesním  

      modelem, důležité meziprodukty nebo rozhodovací a čekací místa člení proces  

      na podprocesy. Podproces může být vykonáván jednou či více organizačními  

      jednotkami. 

6) K jednotlivým činnostem procesu popisujeme jejich sledované vazby a atributy 

Např: SW aplikace, technické prostředky, vstupy, výstupy, zdroje, znalosti 

           Co přesně u procesu popisujeme záleží na zadání procesní analýzy. 

7) Zkontrolujeme konzistenci modelu 

      Soulad s pravidly (syntaxe) – pravidla pro používání modelů, objektů a jejich     

      vzájemných vazeb. Je možné provést pomocí naprogramovaných kontrol  

            konzistence v BPA.[8] 
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2.3.3 Postup simulace v IS BPA Oracle 
Abychom mohli začít s vlastní tvorbou simulační procesu, je třeba mít správně 

provedené všechny předcházející kroky, protože jinak se nám patrně nepodaří vytvořit 

model s dostatečnou vypovídací hodnotou.    

Základem pro simulaci v  softwaru BPA Oracle je správně formálně popsaný 

proces, který budeme simulovat. To praktický znamená převést proces na vývojový 

diagram. V případě tohoto softwaru na diagram používající metodiku ARIS. Pro 

ilustraci použijeme jednoduchý model, kdy přijde zákazník, je obsloužen u jedné 

z pokladen a odejde (obr.3). [9][10][11][12] 

 

Příchod zákazníka

Obsloužení
zákazníka u

první pokladny

Odchod zákazníka

Obsloužení
zákazníka u

druhé pokladny

 

Obr.3 – Příklad – zákazník/pokladny 

 

Toto samotné popsaní ovšem pro simulaci nestačí, je třeba specifikovat parametry 

jednotlivých objektů.  

Jako první je vhodné nadefinovat počet zákazníků a v jakém časovém období 

budou přicházet. Zákazník je v simulaci zastoupen tzv. procesní entitou. Entita 

reprezentuje jednotku, která prochází procesem od začátku až do konce a jsou u ní 

sledovány potřebné parametry (doba čekání, náklady na zpracování, apod. ).  V našem  

případě to znamená nastavit (obr.4) u první událost „Příchod zákazníka“ počet 
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„vsypání“ procesních entit za čas (bohužel BPA Oracle umožňuje nastavení pouze 

počtu procesních entit za den/týden/rok). [9][10][11][12] 

 

Obr.4 – Nastavení generování procesních entit 

 

V dalším kroku je třeba popsat ostatní objekty dle potřeb. Pro účely simulace je  

asi nejvýznamnější „Processing time“. Tento atribut je schopen objektu přidělit určitý 

pravděpodobnostní vzorec chování, podle kterého bude objekt zpracovávat procesní 

instance (obr.5). [9][10][11][12] 

 

Obr.5 – Nastavení chování objektu 
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Další atribut vhodný pro účely simulace je nastavení pravděpodobnosti u 

jednotlivých větví při dělení procesu (v závislosti na typu logického operátoru). Tyto 

operátory nám umožňují měnit cesty průchodu jednotlivých procesních entit,  či je 

zpracovávat na více objektech naráz. Základní nastavení u těchto logických operátorů 

je, že se zpracování procesních entit dělí ve stejném poměru. Ovšem často je třeba 

použít poměr jiný. Proto software umožňuje tyto poměry měnit. K tomu slouží atribut 

probability,  kde se definuje kolik procent procesních entit má „protékat“ danou větví 

(obr.6).   

 

Obr.6 – Nastavení pravděpodobnosti průchodu procesní instance danou větví  

 

Toto jsou základní položky pro tvorbu simulačního modelu. [9][10][11][12] 

BPA Oracle obsahu celou škálu atributů a objektů, od personálních po finančních 

až k časovým, sloužících pro specifické simulace. Pro účel této simulace bude ještě 

popsán objekt „General resorce“. Tento objekt slouží pro simulaci omezujícího zdroje 

v procesu, jako např. odbavující operátor, nástroj nezbytný ke zpracování atp. Pro 

ilustraci si představte následující situaci: „Na dílně je 30 operátorů, kteří kompletují 

stejný výrobek. K jedné fázi je potřeba použít určitý přípravek. Tento přípravek je 

jediný na dílně. Ve chvíli, kdy se operátor dostane do fáze že potřebuje tento přípravek 

použít, vezme jej a nikdo jiný nemůže přípravek použít. Pokud je i někdo jiný ve fázi, 
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že by potřeboval k dalšímu kroku kompletace přípravek, musí čekat.“ Právě tuto situaci 

je možno popsat pomocí  objektu „General resorce“. V tomto objektu je nadefinován 

počet „fragu“. Při průchodu objektem, na který je napojen objekt „General resorce“, je 

nezbytné, aby procesní entita dostala tento frag. Tím poníží počet volných „fragů“ 

v objektu „General resorce“. Ve chvíli, kdy je procesní instance zpracována, tak se 

„frag“ vrací zpět do objektu „General resorce“ a může být přidělen další procesní 

entitě. Způsob definování je zobrazen v obr.7. [9][10][11][12]   

 

Obr.7 – Práce s objektem „Generál resorce“ 
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3 Základní informace o ČSA, Praha  

3.1  Profil spole čnosti 

Společnost ČSA je vlajkový letecký přepravce v Čechách. Zajišťuje letecké 

spojení Prahy s většinou významných měst Evropě, významných míst v Severní 

Americe a několika místy v Asii a severní Africe (obr.8).[13] 

 

 

 

Obr.8 – Cílové destinace pro lety ČSA[13] 

 

Rozsah služeb společnosti je široký. Hlavní činností společnosti je přeprava 

cestujících na pravidelných letech. [13] 

 České aerolinie zajišťují také leteckou nákladní (Cargo)  přepravu. Disponují 

jedním z nejmodernějších nákladních terminálů ve střední Evropě. 

Byly provedeny kroky k případnému odprodeji Cargo terminálu. Začátkem roku 2007 

byl vyčleněn Cargo terminál a nakládání zavazadel (handling) do 100% dceřiné 

společnosti Air Cargo Terminal. Samotnou nákladní přepravu si ČSA ponechává i 

nadále. [13] 
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 ČSA dále provozuje údržbu letadel (podle evropských předpisů Part-145 a 

amerických předpisů FAR-145, a to ne jen pro svou flotilu) a  výcvik posádek (ve 

výcvikovém centru na letišti Ruzyně-Jih). [13]  

 

  

 

Obr.9 – Organizační struktura ČSA[13] 

 

 

3.2 Historie spole čnosti 

ČESKÉ AEROLINIE byly založeny jako Československé státní aerolinie 6.října 

1923. První dopravní let z Prahy do Bratislavy se uskutečnil 29. října 1923. Tehdy 

překonal vzdálenost 321km šéfpilot Karel Brabenec letounem Aero A-14 

(Brandenburg). [13] [14] [15] 

1929 

• se staly členem IATA - Mezinárodního sdružení leteckých dopravců  
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1937 

• počátkem dubna se začalo létat na nově otevřené letiště Praha-Ruzyně, jehož 

stavba byla oceněna zlatou medailí z Mezinárodní výstavy umění a techniky v 

Paříži 

• zahajovací let do Bruselu se uskutečnil 7. dubna z letiště Praha-Ruzyně 

• na palubách letadel ČSA se objevily první letušky, čímž se výrazně zlepšily 

služby pro cestující 

1939 - 1945 

• v důsledku okupace Protektorátu Čechy a Morava ČSA 15. března zanikly a v 

poválečném období zahájily ČSA činnost 14. září jako jediný letecký dopravce 

Československa 

1947 

• poprvé vstoupily do mezikontinentální letecké dopravy otevřením linek do 

Káhiry a Ankary 

1957 

• uvedly do provozu licenčně vyráběnou Avii Il-14 

• vstoupily do proudového věku, když 9. prosince zařadily letadla Tu-104A do 

pravidelného provozu na lince Praha - Moskva 

1962 

• zahájily 13. února provoz na první transatlantické lince směřující z Prahy do 

Havany 

1998 

• oslavily 75. výročí založení společnosti 

2001 

• 25. března vstoupily do aliance SkyTeam 
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2003 

• slavnostní položení základního kamene terminálu ČSA Cargo (únor) 

2004 

• slavnostní otevření nového terminálu ČSA Cargo (leden) 

• ČSA získaly ocenění ve 4. a ke konci roku i 5. ročníku ankety Nejlepší letecká 

společnost na českém trhu od TTG Czech Republic (únor)  

• ČSA zvoleny Nejlepší leteckou společností se sídlem ve střední a východní 

Evropě od Official Airline Guide, mezinárodního leteckého průvodce se sídlem 

v Londýně (květen) 

• piloti ČSA získali pro společnost ocenění Nejdůslednější letecká společnost 

(The Most Consistent Airline) za přesné dodržování letových tratí udělené 

správou mezinárodního letiště v Manchesteru ve Velké Británii 

2005 

• ČSA získaly ocenění Nejlepší letecká společnost ve východní Evropě v rámci 

hodnocení amerického odborného časopisu Global Traveler (Annual GT Tested 

Awards), New York (leden) 

• ČSA obhájily titul Nejlepší letecká společnost ve střední a východní Evropě 

udělovaný mezinárodní leteckou organizací OAG v Londýně; zároveň byly 

oceněny za mimořádný společenský přínos 

2006 

• leden – České aerolinie získaly již podruhé ocenění od americké veřejnosti jako 

Nejlepší letecká společnost ve východní Evropě  

• květen - již potřetí byly České aerolinie vyhlášeny Nejlepší leteckou společností 

ve střední a východní Evropě (cenu uděluje mezinárodní letecká společnost 

OAG v Londýně) 

• podle průzkumu mezinárodní asociace leteckých společností IATA za rok 2006 

patřila spokojenost cestujících se službami Českých aerolinií k nejvyšším v 

Evropě 
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• České aerolinie v roce 2006 přepravily poprvé v historii rekordních 5,5 milionu 

cestujících 

2007  

• únor - České aerolinie získaly v anketě odborného časopisu TTG již posedmé 

cenu za Nejlepší leteckou společnost  

• březen - České aerolinie se staly již počtvrté Nejlepší leteckou společností ve 

střední a východní Evropě podle výsledků mezinárodní letecké společnosti OAG 

v Londýně 

• srpen - České aerolinie získaly prestižní ocenění „Nejlepší letecká společnost ve 

střední Evropě“ v rámci žebříčku The World Airline Awards 

 

2008 

• červen - České aerolinie získaly ocenění Nejlepší letecká společnost ve střední a 

východní Evropě od mezinárodní letecká organizace Official Airline Guide 

(OAG)   

• říjen - České aerolinie oslavily 85. výročí od svého založení 

• říjen - České aerolinie úspěšně prošly závěrečnou fází ekologického auditu podle 

mezinárodní normy ISO 14001. 

 

3.3 SkyTeam 

 Skytem je seskupení 10 leteckých společnosti z celého světa. K založení došlo 

v roce 2000 a zakládajícími členy byly AEROMEXICO, AIR FRANCE, DELTA AIR 

LINES a KOREAN AIR. ČSA se spolu s ALITALIA připojily o rok později.  

 SkyTeam disponuje jednou z nejrozsáhlejší leteckou sítí, více než 14 600 letů 

denně na 728 letištích ve 149 zemích světa. [13] 

 

 



 - 32 - 

3.4 Letadlová flotila 

Flotilu Českých aerolinií tvoří letadla od tří výrobců – Airbus, Boeing a ATR. 

Na střední a dálkové lety používáme letadla vyrobené evropským koncernem Airbus. 

• 2× Airbus 310-304/325 
• 8× Airbus 319-100 
• 8× Airbus 320-200 
• 2× Airbus 321-200 

Na středních tratích se jako cestující můžete setkat s letadly amerického výrobce 
Boeing. 

• 8× Boeing 737-400 
• 10× Boeing 737-500 

Na kratší vzdálenosti vás přepraví turbovrtulová letadla ATR. 

• 4× ATR72-202 
• 8× ATR42-320/500[13] 

 

4 Simula ční projekt – simulace procesu odbavování 

4.1 Definování zadání a stanovení cíl ů  
Cílový proces pro tento simulační projekt je proces odbavování cestujících a 

zavazadel. Proces odbavování je v současnosti řízen systémem GAETAN. Tento 

systém se skládá ze tří modulů. První modul slouží pro dlouhodobé plánování, kde se 

pro proces odbavení stanoví strategické rámce. Tento druh plánování probíhá řádově  

s ročním předstihem. Druhý modul plánování je již založen na predikcích, tedy 

v závislosti na odhadovaném množství cestujících se v systému rezervuje odpovídající 

počet zdrojů. To fakticky znamená, že se na daný den zajistí odpovídající počet 

odbavujících operátorů. Tento modul slouží pro plánování řádově s dvouměsíčním 

předstihem. Třetí modul slouží pro upřesnění plánování, kdy je již znám počet 

cestujících (absolutní většina letenek se bookuje dopředu) a odhady časových intervalů, 

kdy přijdou k odbavení. Na základě těchto informací se naplánuje počet pracovníků 

potřebných k odbavení a určí se i časy, kdy je třeba, aby byly u přepážky a jak dlouho. 

Limity pro tento proces představují marketingové cíle. Ty jsou stanoveny: „10 minut 

maximální doba, po kterou může cestující z business class čekat ve frontě. 30 minut 

maximální doba, po kterou může cestující z economy class čekat ve frontě.“ Z důvodu 
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úspory personálních nákladů se společnost ČSA, prostřednictvím plánování, snaží, aby 

se doba čekání ve frontě blížila limitům, ale nepřekročila je. Takto definovaný plán je 

následně k dispozici supervisorům, kteří v závislosti na něm mají organizovat pracovní 

směny jednotlivým operátorům odbavení. 

Na základě kontroly dat o odbavení se v porovnání s plánem ukázala významná 

odchylka. Hypotéza pro vznik této odchylky je, že v období špiček přidělují supervisoři 

zbytečně mnoho odbavujících operátorů (oproti plánu), aby rychle odbavily frontu, a 

tím zbytečně plýtvají zdroje společnosti. 

 Pro potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy byl zvolen jako nástroj simulace. 

Předností simulace je, že dokáže přímo znázornit, jak by se situace vyvíjela a jak by se 

mohla vyvíjet, pokud by byl dodržen nadefinovaný plán. 

Dalším a možná podstatnějším důvodem pro simulaci tohoto procesu je snaha 

otestovat nový software BPA Oracle a identifikovat jeho slabá místa pro potřeby ČSA.  

Tedy zadáním pro simulaci je: „Vytvoření modelu pro monitorování procesu 

tvorby front v závislosti na procesu odbavování speciálně na počtu odbavujících 

přepážek.“  

 

4.2 Tvorba konceptuálního modelu 
  Budeme-li postupovat podle výše nadefinované metodiky, je třeba si uvědomit 
následující: 

■ Jaký podnikový systém modelujeme? Kdo jsou zákazníci systému?  

   - N.a. - proces má samozřejmě zákazníky, ale tento model bude simulován  

      jako izolovaný proces. 

■ Podle jakých kritérii je hodnocena efektivnost systému? 

-  Efektivnost systému je hodnocena počtem odbavujících pracovníků (snažíme  

       se docílit co nejmenšího počtu) při dodržení marketingových cílů. 

■ Jak podrobná úroveň modelování je nutná? 

-  Pro vyšší přehlednost volíme dvě úrovně modelu a dělení na jednotlivé  

  činnosti. 

■ Jaké objekty, činnosti a zdroje modelovaný systém zahrnuje? 

-  Významné objekty či zdroje jsou: - cestující (business class, economy class) 

-  zavazadlo 

-  doklady (ID karty, věrnostní karty, palubní  

                                                            vstupenky, ...) 
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- IS 

- operátor odbavení 

■ Jak požadavky vstupují do systému? Jaká jsou pravidla při obsluze 

požadavků? 

- Odbavení se řídí pravidly GOM a limity jsou definovány      

   marketingovými cíly. 

■ Jakým způsobem se přidělují omezené zdroje jednotlivým procesům? 

-  Jediným inherentním zdrojem jsou operátoři odbavení. Ti jsou přidělováni  

              k přepážkám na základě rozhodnutí supervisora. Supervisor má jako podklad  

              pro svá rozhodnutí použít nadefinovaný plán odbavení (plán odbavení se tvoří  

              na základě marketingových cílů).   

   

Jak už bylo výše zmíněno, pro lepší přehled o procesech bylo rozhodnuto, aby 

budoucí simulační model byl dvouvrstvý. První vrstva by měla ukazovat sledovanou 

část modelu, část fronty a část odbavení viz. obr. 10. 

  

 
Obr.10 – Způsob měření času, jaký cestující stráví ve frontě 
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První vrstva modelu musí také poskytnout detailnější popis vlastního procesu 

odbavení. Tato část bude zajišťovat  přidělování odbavujících operátorů v jednotlivých 

časových intervalech. Schéma modelu je na obr.11. 

    
 

Obr.11 – Přidělování cestujících k přepážkám 
 
 

Druhá vrstva by měla být dále podrobněji rozvedena dle definovaného procesu 

odbavování. Tento proces je definován v systému ARIS viz. obr.12. 
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Obr.12 – Proces odbavení dle ČSA dokumentace[8] 
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4.3 Sběr dat 
 Každá simulace je tak dobrá, jak dobrá jsou data do ní vložená, proto podstatnou 

částí této práce je i sběr dat o procesu odbavení. Tato simulace se fakticky bude skládat 

ze dvou částí, a to z části fronty a z části vlastního odbavení. 

 Vezměme první proces odbavení. Pro zvýšení podrobnosti modelu bylo 

stanoveno, že bude popsán až na úroveň jednotlivých činností. Problém ovšem u 

procesu odbavení je, že je velice proměnlivý. Existuje spousta situací, které dokáží 

výrazným způsobem proces prodloužit. Sběr dat tedy nemohl mít předem 

předdefinované body. Prakticky získávání dat probíhalo tak, že byly zaznamenávány 

činnosti jak šly za sebou, k nim byly měřeny časy.  Takto získaná data byla zpracována 

a posouzena. Výsledky jevily příliš vysokou odchylku od skutečnosti (empirického 

poznání znalých osob). Z toho důvodu byla pro tuto část simulace zvolena jiná metoda 

sběru dat, a to expertní odhady. Bylo osloveno 8 supervisorů z procesu odbavování a 

na základě jejich odhadů byla stanovena tabulka 2, doby trvání jednotlivých činnosti a 

pravděpodobnosti jednotlivých situací.      

 

Událost Pravděpodobnost Doba trvání 
Nalezení záznamů o cestujícím N.a. 30s + - 15 
Určení místa v letadle 33% 1min + - 20s 
Tisk palubní vstupenky N.a. 2s 
Cestující má zavazadlo k odbavení 80% N.a. 
Vizuální kontrola zavazadel – 
poškození zavazadel N.a. 5s 

Odbavené zavadlo má nadváhu 18% N.a. 
Vypsání ETB N.a. 20s 
Placení za nadváhu - pouze čas 
navíc strávené u přepážky 

N.a. 
1min 20s + - 

1min 
Tisk a označení odbaveného 
zavazadla 

N.a. 20s + - 10s 

Finalizace - veškeré činnosti jako 
kontrola kabinového zavazadla, 
nebo sdělení významných 
informací 

N.a. 30s + - 25 

Výjimečná událost - výjimečná 
událost, která vyžaduje delší dobu 
na vyřešení 

4% 6 min + - 2min 

Cestující s věrnostní kartou 40% N.a. 
Karta není v systému zadána 13% 8s 

Tab. 2 – Přehled dob trvání činností procesu odbavení 
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Proměřování procesu formování front byl provedeno po dobu jednoho týdne na 

letišti Ruzyně na obou terminálech. Tato hodnota má vypovídací hodnotu pouze pro 

ten daný týden, kdy byla proměřována, protože počet cestujících za týden je velmi 

proměnlivá veličina závisící na mnoha faktorech. Proces odbavení ve společnosti ČSA 

má na letišti Ruzyně prakticky čtyři fronty, a to frontu pro lety v rámci Evropského 

prostoru (Economy class),  frontu pro lety v rámci Evropského prostoru (Business 

class), frontu pro lety v rámci mimo Evropského prostoru (Economy class) a frontu pro 

lety v rámci mimo Evropského prostoru (Business class). Počet front nezávisí na počtu 

odbavujících přepážek, protože pro proces odbavení je využíván takzvaný „Common 

check-in“, což znamená, že je jedna fronta pro všechny přepážky daného typu. 

Prakticky byl proces proměřován tak, že v pětiminutových intervalech byla 

zaznamenávaná doba od příchodu cestujícího do fronty až po dobu přistoupení 

cestujícího k přepážce. Naměřené výsledky pro mimoevropské lety jsou v grafu 1 a pro 

lety v rámci evropského prostoru v grafu 2. 

 

 

Graf 1. – Tvorba fronty v čase pro mimoevropské lety  
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Graf 2. – Tvorba fronty v čase pro evropské lety 
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před přepážkami. Odvození lze provést dle vzorce: 
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Počet lidí ve frontě pro evropské lety pro jednotlivé časy je znázorněn v grafu 3 a  

počet lidí ve frontě pro mimoevropské lety pro jednotlivé časy je znázorněn v grafu 4. 
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Graf 3 - Evropské lety – počet lidí ve frontě v čase 

 

 

Graf 4 - Mimoevropské lety – počet lidí ve frontě v čase 
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4.4 Tvorba simula čního modelu 
 Jak již bylo výše definováno, simulační model bude dvouvrstvý. Toto bylo 

zvoleno pro zvýšení přehlednosti. První vrstva bude znázorňovat proces fronty a 

odbavení dohromady a druhá vrstva potom znázorní vlastní proces odbavení na 

jednotlivé činnosti. 

 

4.4.1 První vrstva modelu 
 V tomto místě vzniká první úskalí simulace. Simulační software BPA Oracle 

umí ,,vsypávat“ procesní entity do procesu pouze s rovnoměrným rozdělením, tedy 

v intervalech definovaná doba ,,vsypávat“ procesních entit / počet procesních entit. 

Toto je pro naší situaci nepoužitelné. Simulace tohoto procesu je založena na různém 

počtu cestujících (v simulačním modelu procesních entit) v čase. Idea jak toto obejít 

byla vytvořit tzv. buffer, který po rychlém naplnění bude schopen procesní entity 

vsypávat dle určitého jednoduchého rozdělení a rozdělit časový usek jednoho dne na 

více úseků, které jsme schopni popsat tímto jednoduchým rozdělením. 

Příchod
cestujícího

Počet cestujících
Nastavení

počtu
cestujících

Nastavení
rozdělení

 

Obr.13 – Buffer 

 

Buffer byl vytvořen pomocí čtyř objektů (viz obr.13), a to jedné události (příchod 

cestujícího), jednoho „General resorce“ (počet cestujících) a dvou funkcí (Nastavení 

počtu cestujících  a Nastavení rozdělení). Jednotlivé objekty slouží následovně: 
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- Příchod cestujícího – Tento objekt „vsypává“ procesní entity do procesu . Pro 

potřeby bufferu je vhodné, aby ho co nejrychleji naplnil na počet procesních 

entit, které budou nakonec vpuštěny do procesu. Proto tento objekt nastavíme na 

velmi vysokou hodnotu jako např. na 100 000 procesních entit.   

- Počet cestujících – Tento objekt má v bufferu funkci nastavení celkového počtu 

cestujících, kteří budou do procesu vpuštěni. Objekt „General resorce“ 

v simulačním modelu funguje tak, že přiděluje procesní instanci „frag“, který je 

nezbytný k pokračování do dalšího objektu modelu. 

- Nastavení počtu cestujících – Tento objekt slouží jako místo, kde se všechny 

procesní instance nahromadí a pustí se pouze ty, jež mají „frag“ od objektu 

Počet cestujících.  

- Nastavení rozdělení – Tento objekt nám konečně umožní nastavit jednoduché 

rozdělení, podle něhož budou procesní instance vsypávány do simulačního 

modelu. V tomto objektu se totiž nahromadí všechny procesní instance, které 

chceme nechat projít procesem a jsou z něho uvolňovány dle nadefinovaného 

pravděpodobnostního rozdělení (rovnoměrné, normální – podle toho, které 

nejlépe popisují modelovaný časový úsek).   

Nyní je ještě třeba nadefinovat úseky, na které budou rozdělené jednotlivé části 

dne tak, aby bylo možné je popsat jednouchým pravděpodobnostním rozdělením. Toto 

bylo provedeno opět na základě naměřených hodnot a expertních odhadu supervisorů a 

jiných zainteresovaných osob. Odhady jsou uvedeny v tabulce 3 a tabulce 4. 

 

Skupiny pro simulace procesu odbavení pro lety v Ev ropském prostoru  

Business 

Časový úsek 
Typ 

rozdělení Hodnoty rozdělení Počet cestujících Počet otevřených přepážek 
5:35-6:40 Normální X = 55 S = 17 50 3 
6:40 - 7:05 Normální X = 0 S = 15 5 3 
7:05 - 8:30 Rovnoměrné a = 0 b = 35 15 2 
8:35 - 9:20 Normální  X = 40 S = 10 10 3 
9:20 - 9:50 Rovnoměrné a = 0 b = 30 20 3 
9:50 - 10:35 Rovnoměrné a = 0 b = 45 20 3 

10:35 - 
11:20 Rovnoměrné a = 0 b = 45 10 3 

12:15 - 
12:35 Rovnoměrné a = 0 b = 20 15 2 

12:45 - 
14:20 Normální X = 0 S = 7,5 15 2 

14:25 - 
14:55 Rovnoměrné a = 0 b = 30 10 2 

14:55 - Rovnoměrné a = 0 b = 50 25 3 



 - 43 - 

15:45 
15:45 - 
16:30 Rovnoměrné a = 0 b = 45 25 3 

16:30 - 
17:00 Rovnoměrné a = 0 b = 30 10 3 

Economy 
5:35-6:40 Normální X = 55 S = 17 500 7 
6:40 - 7:05 Normální X = 0 S = 15 25 3 
7:05 - 8:30 Rovnoměrné a = 0 b = 35 50 1 
8:35 - 9:20 Normální  X = 50 S = 10 150 1 
9:20 - 9:50 Rovnoměrné a = 0 b = 30 100 3 
9:50 - 10:35 Rovnoměrné a = 0 b = 45 250 5 

10:35 - 
11:20 Rovnoměrné a = 0 b = 45 40 3 

12:15 - 
12:35 Rovnoměrné a = 0 b = 20 100 1 

12:45 - 
14:20 Normální X = 0 S = 30 100 2 

14:25 - 
14:55 Rovnoměrné a = 0 b = 30 50 1 

14:55 - 
15:45 Rovnoměrné a = 0 b = 50 150 4 

15:45 - 
16:30 Normální X = 5 S = 5 350 7 

16:30 - 
17:00 Rovnoměrné a = 0 b = 30 50 5 

Tab. 3 – Odhady pro evropské lety 

 

Skupiny pro simulace procesu odbavení pro lety v mi no-Evropském prostoru 

Business 

Časový úsek 
Typ 

rozdělení Hodnoty rozdělení Počet cestujících Počet otevřených přepážek 
7:45 - 8:35 Rovnoměrné a = 0 b = 50 5 2 
8:45 - 9:40 Normální X = 55 S = 10 30 3 
9:55 - 10:05 Rovnoměrné a = 0 b = 10 20 3 

10:15 - 
11:05 Normální  X = 0 S = 15 30 3 

12:35 - 
17:20 Rovnoměrné a = 0 b = 4:45 20 2 

Economy 
7:45 - 8:35 Rovnoměrné a = 0 b = 50 30 1 
8:45 - 9:40 Normální X = 55 S = 10 180 1 
9:55 - 10:05 Rovnoměrné a = 0 b = 10 110 4 

10:15 - 
11:05 Normální  X = 5 S = 5 300 3 

12:35 - 
17:20 Rovnoměrné a = 0 b = 4:45 140 1 

Tab. 4 – Odhady pro mimoevropské lety 

 

 Nyní můžeme přistoupit k vlastnímu procesu front a odbavení. Pro každý 

terminál vznikají fakticky dvě fronty. Fronty pro cestující business class a cestující 
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economy class.  V našem simulačním modelu tedy máme dva zdroje procesních entit, a 

to objekty „Příchod cestujícího economy“ a „Příchod cestujícího business“. Tyto 

procesní entity po průchodu bufferem prochází jedním ze tří způsobu odbavení. Buďto 

odbavením příslušným ke své skupině, nebo tzv. odbavením „Drop off“. Odbavení 

„Drop off“ reprezentuje první přepážku business hned vedle přepážek ekonomy. Tato 

přepážka je během špiček využívána i pro cestující z economy class v případě, kdy 

není využívána pro odbavování cestujících business. Simulační model musí dle zadání 

být také schopný simulovat obsazování přepážek odbavujícím operátorem. Toto je 

nasimulované prostřednictvím objektu „Generál resorce“. Ten, opět jako u bufferu, 

přiděluje procesním entitám „frag“, který je nezbytný pro další průchod procesní entity 

procesem. Ovšem oproti předchozímu užití se zde „frag“ po průchodu procesní entity 

procesem opět vrátí a může být použit pro další procesní entitu. Tedy počet „fragů“ 

odpovídá počtu odbavujících operátorů. Bohužel BPA Oracle neumožňuje měnit počet 

„fragu“ v čase, což nás nutí k dalšímu dělení nadefinovaných časů. Model první vrstvy 

je na obr. 14. 
0
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Obr.14 – Model procesu – první vrstva 
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4.4.2 Druhá vrstva modelu 
 Druhá vrstva modelu se zabývá detailnějším popisem vlastního procesu 

odbavení. Rozlišovací úroveň byla zvolena na jednotlivé činnosti.  

 Pro účel simulace nebylo možné použít model z dokumentace ČSA, protože 

tento model je tvořen za jiným účelem a při sběru dat se ukázala odchylka mezi 

dokumentovaným postupem a postupem skutečně prováděným operátory.  Pro účely 

simulace byl samozřejmě použit skutečný postup odbavení. Pro ilustraci je na obr. 15 

znázorněn proces odbavováni business class (ostatní procesy jsou v příloze 1 a 2).  

 Jednotlivé činnosti také potřebují nadefinovat časy jejich trvaní, jak již bylo 

zmíněno, to bylo provedeno na základě expertních odhadů zainteresovaných 

supervisorů (tabulka 2). 
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Obr. 15  - Druhá vrstva – proces odbavení business class 
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4.5 Verifikace a validace modelu 

4.5.1 Verifikace  
 Zadání pro simulaci znělo: „Vytvoření modelu pro monitorování procesu tvorby 

front v závislosti na procesu odbavování speciálně na počtu odbavujících přepážek.“  

Tento model byl vytvořen a toto můžeme považovat za splněné. 

Porovnáme-li konceptuální model a vytvořený simulační model, je patrná 

odchylka ve druhé vrstvě. Ovšem obecně za to lze schodu považovat za dostatečnou a i 

tento požadavek můžeme brát za splněný.  

 

4.5.2 Validace 
 Tento krok je pro simulační modely poměrně jednoduchou záležitostí. Zadají se 

data ze skutečné již proběhlé situace se známým výsledkem, tato situace se nasimuluje 

a porovná se výsledek.   

 Pro ověření byla použita naše naměřená data a porovnána se známými daty 

z odbavovacího systému. Naměřená data rozdělená do skupin jsou uvedená v tabulkách 

tab.3 a tab.4. 

 Po provedení celého simulační experimentu byly detekovány významné 

odchylka od skutečných hodnot. Výsledky simulace byly od reality natolik odlišené, že 

by model fakticky nebyl schopný podávat hodnověrné informace.  

 

4.6 Analýza výsledk ů    

 Nyní, když již víme, že simulace není možná, přistupme k důvodu, proč se 

simulace nezdařila. Pro tento úkol byl přizván i konzultant společnosti BPA, protože 

součástí této práce bylo i ověření způsobilosti softwaru a identifikace jeho slabých 

míst. Dále by mělo být zhodnoceno, jestli metoda simulace bude vhodná pro ČSA. 

 Analýza a následné testy odhalily, že software v současné konfiguraci není 

schopen provádět simulaci pro potřeby ČSA. Problém byl odhalen v bufferu, který měl 

zajišťovat „vsypávání“ procesních entit dle určitého pravděpodobnostního rozdělení. 

Tím, že nebylo možné nastavit přesný počet lidí a používaly se vždy jen části 

rozdělení, software nepočítal časy „vsypávání“ správně. Dále rozdělením 

simulovaného časového úseku na větší počet snáze popsatelných úseku vedlo ke 

kumulaci nepřesností. 
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Některé z těchto problémů bychom byli pravděpodobně schopni řešit pomocí 

kombinace dostupných komponent, ovšem tyto „podpůrné modely“ by byly 

mnohonásobně větší, než vlastní simulační model. Došli jsme tedy k závěru, že tímto 

přístupem bychom pouze řešili technické nedostatky softwaru a ne simulaci jako 

takovou. Další fakt byl, že i s těmito „podpůrnými modely“ by simulační model 

pravděpodobně neměl potřebnou přesnost. 

Vezmeme-li metodu simulace jako takovou, tak došlo ke schodě, že jako nástroj 

by mohla být velmi užitečná. První výhodou simulace je, že analýza pro tvorbu modelu 

vede k mnohem podrobnějšímu poznání procesu tím, že řešitelský tým vidí přímo na 

modelu, co chybí, co je nejasné a jaké vazby nejsou známé, protože jinak simulační 

model nemůže fungovat. Další výhodou je možnost velmi rychlého experimentování 

(nastavení procesu, reorganizace procesu, zdroje v procesu, atd.). Jakékoli testy či jiné 

metody ověření nejsou tak rychlé. Simulace umožní získat prakticky okamžité 

výsledky „od stolu“, a to s dostatečnou přesností. Velkou výhodou simulace je, že 

umožňuje vizualizaci výsledků a tedy usnadní pochopení problematiky i jiným lidem, 

než řešitelskému týmu. Obecně vzato tedy simulace může být jako metoda pro potřeby 

ČSA doporučena.   

Během simulačního procesu se vždy musí provést podrobná procesní analýza, aby 

model co nejvíce odpovídal skutečnosti. Tato analýza byla samozřejmě provedena i 

během tohoto projektu. Během této analýzy se ukázaly jisté nedostatky. Prvním 

nedostatkem je rozdíl v pracovních postupech pro odbavení a tím, jak se odbavení 

skutečně provádí. Dalším poznatkem je určitá nelogičnost v procesu odbavení při 

placení nadváhy u zavazadel. Pokud mají zavazadla cestujícího nadváhu, tak musí 

zavazadla nechat na přepážce,  jít k pokladně, zaplatit za nadváhu a vrátit se opět 

k přepážce. Tento postup zbytečně zdržuje jak proces odbavení, tak samotného 

cestujícího, protože na pokladně disponují vším potřebným pro dokončení odbavení 

cestujícího po zaplacení za nadváhu zavazadel.    
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4.7 Dokumentace modelu    

 Jako dokumentace pro tento software slouží vytvořený simulační model sám o 

sobě. 

 

4.8    Implementace 

Jelikož simulační model nefungoval správně, nebylo možné provést potřebné 

experimenty a pro zjištění optimálního nastavení procesu. Pokud není známé optimální 

nastavení procesu, tak není možné nic implementovat. 

 

5 Doporu čení – Nápravná opat ření 

5.1 Nápravná opat ření vyplývající z procení analýzy  
Součástí každého simulačního projektu musí být i procesní analýza. Tvorba 

simulačního modelu pouze na základě dokumentace může vest k nepřesnostem modelu 

a v některých případech to není možná vůbec. Analýza pro tento simulační projekt 

odhalila nedostatky procesu odbavení samotného. Na základě toho byly nadefinovány 

doporučení na nápravná opatření: 

 

Pracovní postup 

 Rozpor mezi pracovním postupem a skutečným postupem procesu odbavení 

může být potenciálně velmi problematický. Pokud postup definovaný v pracovních 

postupech je efektivnější, tak jeho nedodržování zvyšuje náklady na odbavení. Pokud 

postup, který operátoři skutečně provádí, je efektivnější, tak by měl být proveden 

update pracovních postupů, jinak každý nový pracovník odbavení, jenž bude pracovat 

dle pracovního postupu (který je méně efektivní) zvyšuje náklady. 

 Měla by být provedena analýza, který z postupů je efektivnější (k tomu by 

mohla být použita metoda simulace). Efektivnější zanést do pracovních postupů a 

proškolit všechny operátory odbavení. 
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Placení za nadváhu zavazadel 

V procesu odbavení je nelogický postup při placení nadváhy u zavazadel. Pokud 

mají zavazadla cestujícího nadváhu, tak musí zavazadla nechat na přepážce,  jít 

k pokladně, zaplatit za nadváhu a vrátit se opět k přepážce, kde mu vydají palubní 

vstupenku. 

Logičtější postup je – pokud zavazadla cestujícího mají nadváhu: 

- Odbavující pracovník oznámí cestujícímu, kolik by musel platit za nadváhu.  

  Cestující se rozhodne, zda zaplatí nebo sníží hmotnost zavazadla. 

- Pokud se rozhodne zaplatit, odbavující operátor zavazadla odbaví a vystaví účet   

  cestujícímu.  

- Cestující dojde na pokladnu zaplatit za nadváhu zavazadla. Po zaplacení mu na   

     pokladně vytisknou palubní vstupenku a dokončí proces odbavení dle postupu. 

Takto definovaný postup šetří čas cestujícího, protože ten nemusí opět do  fronty, 

a zároveň i čas potřebný na odbavení cestujícího se zavazadly s nadváhou.  

 

5.2 Nápravná opat ření pro BPA Oracle 
Jelikož se simulace jako taková nepovedla, tak musí být definována nápravná 

opatření na základě zjištěných slabých míst. Jako hlavní příčina neúspěchu byl určen 

simulační software. Pokud by tento software měl být použit pro potřeby simulace 

v ČSA, mělo by být doplněno/přepracováno následující: 

 

Možnost zadávat vstupní data  

 Tímto je myšlena možnost zadávat jak budou procesní entity „vsypávány“ do 

procesu.Toto je pro účely simulace naprosto zásadní věc. Pokud nemáme vstupní data 

v pořádku, nemůžeme očekávat dobrý výsledek. Ideální by byla možnost zadávat 

přímo kdy a kolik procesních entit bude „vsypáno“ do procesu. Pro jednoduché 

simulace pak možnost nastavit rozdělení, popřípadě skládání rozdělení. Velmi užitečná 

by byla funkce určité náhodnosti. Ta by se držela rámcově rozdělení, ale zároveň 

vnášela neočekávané do procesu. 
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Možnost měnit pravděpodobnostní rozdělení v čase  

 Spousta objektů v softwaru BPA Oracle má možnost nastavení chování dle 

určitého pravděpodobnostního modelu. Ovšem v reálném prostředí se mohou vlastnosti 

v čase měnit. Pokud má být simulace co nejpřesnější, měl by i model mít možnost tuto 

změnu zachytit. Bylo by vhodné atributy rozšířit o časovou platnost. 

 

 

Možnost změny přidělování zdrojů v čase 

 Tak jako chování objektů v čase se může měnit, tak i zdroje nemusí byt v čase 

stabilní. Pro náš model byl použit jediný zdroj, a to odbavující operátor. Ovšem tak, jak 

nám náš přiklad ukazuje, počet odbavujících operátorů není v čase stálý. Atribut, který 

by definoval zdroje v čase, by výrazně usnadnil simulaci. 

 

Možnost podmínek    

 Možnost podmíněného chování by umožnilo mnohem širší použití modelu. 

Například vezmeme-li v úvahu náš model, tak poměrně jednoduchou podmínkou 

okamžitého počtu cestujících ve frontě, by model mohl sám přidělovat počet 

odbavujících operátorů na přepážky. Takovýto jednoduchý model by potom, v případě 

přesných odhadů, byl schopen přímo poskytnou plán obsazení přepážek během dne. 
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6 Závěr 
 

V teto práci byla popsána problematika simulace procesu na příkladu reálného  

procesu společnosti ČSA. Simulovaný proces byl proces odbavování cestujících a 

zavazadel z letiště Praha Ruzyně. Součástí teto práce bylo i ohodnocení simulačního 

nástroje BPA Oracle jako takového. 

V práci byly popsány typy simulace, vznik simulace jako metody i teoretické 

postupy, jak má simulační projekt probíhat.  

V další kapitole byly rozebrány základní komponenty BPA Oracle, které jsou 

nebytné pro vlastní proces simulace. U jednotlivých komponent byla stručně popsaná 

práce s nimi. 

Následující kapitola se zabírá profilem a historii společnosti ČSA. Je rozebrána 

struktura společnosti, trhy kterými se společnost zabývá, historie společnosti a 

letadlová flotila ČSA. 

V praktické části práce je zpracován simulační projekt výše zmíněného procesu 

odbavování cestujících a zavazadel. Projekt je zpracován dle nadefinovaných kroků 

v teoretické části. Simulační model bohužel nebyl schopen poskytnout očekávané 

výsledky. Příčina byla identifikována v simulačním nástroji. Díky tomu bylo ovšem 

možné nadefinovat, co je nezbytné doplnit do softwaru, aby simulace v budoucnu již 

úspěšná byla.  

I přes to, že se nepodařilo úspěšně dokončit projekt simulace, tak se práce nedá 

označit za neúspěšnou. Tento projekt měl za cíl i otestovat způsobilost nového 

simulačního nástroje BPA Oracle. V tomto ohledu byl projekt úspěšný, protože 

opravdu našel slabé stránky současné konfigurace softwaru a definoval možná 

nápravná opatření.  

Jako každá analytická práce na procesu  i tato má velký přínos v „učení se“, tzn. i 

tak lze z analýzy procesu získat užitečná doporučení na zlepšení. V tomto případě byla 

definována dvě možná místa na zlepšení, a to včetně návrhů na nápravná opatření. 

Pokud by měla být zhodnocena simulace jako metoda a její vhodnost pro potřeby 

ČSA, dá se říct, že tento nástroj by mohl mít široké uplatnění v oblasti plánování 

zdrojů, procesní analýzy a optimalizace procesů. Metoda simulace je velmi efektivní a 

účinný nástroj, který v podnikovém prostředí má širokou škálu využití. 
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