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Příloha 1 - Scénáře rozhovorů 

 

Respondent:  

Pavel Sýkora 

Tazatel:  

Veronika Brázdilová 

Místo:  

AVE Soft s.r.o. 

Technologická 372/2 

708 00 Ostrava Pustkovec 

Datum: 

5. března 2012 

Cíl: 

Cílem rozhovoru je získat základní představu o 

budoucí podobě navrhované funkcionality pro 

nastavení automatických procesů. 

Podklady: 

Respondent je konzultantem a analytikem ve 

společnosti AVE Soft s.r.o.  

Program: 

o úvod 

o podstata projektu 

o struktura rozhovoru 

o přehled témat rozhovoru 

o shrnutí 

o dotazy respondenta 

o závěr 

Časový odhad: 

cca 40 minut 

Celkový výsledek pozorování: 

 

 

Neřešené problémy: 

 

1.otázka:  

V čem vidíte hlavní výhody používání Evolia 

v exekutorských úřadech? 

Odpověď: 

2. otázka: 

Jak se změnila práce na úřadech zavedením 

informačního systému? 

Odpověď: 

3. otázka: 

Do jaké míry podle Vás Evolio podporuje pracovní 

procesy exekutorských úřadů? 

Odpověď: 
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4. otázka: 

Jaké vidíte nedostatky v současném řešení definice 

automatických pracovních postupů v Evoliu? 

Odpověď: 

 

5. otázka: 

Měl by mít uživatel možnost sám v Evoliu definovat 

pracovní postupy? 

Odpověď: 

 

6. otázka: 

Jaké všechny vztahy by mohly být zahrnuty v definici 

procesů? (např. vztah mezi poštou a úkonem, úkonem a 

úkolem nebo úkonem a stavem spisu) 

Odpověď: 

 

7. otázka: 

Navazující úkol je nyní v úkonech možný přiřadit 

konkrétní osobě a zvolit časový úsek, po kterém má být 

úkol splněn. Vyhovuje tato definice potřebám 

uživatelů? Nebylo by v některých případech vhodné 

zadat úkol celému organizačnímu útvaru, s tím, že 

vedoucí tohoto útvaru by dále úkoly delegoval svým 

podřízeným? 

Odpověď: 

 

8. otázka: 

Jak by měla definice pracovních postupů v Evoliu 

vypadat z pohledu uživatele? 

Odpověď: 

 

9. otázka: 

Jsou nějaké další funkce Evolia, které by bylo vhodné 

v rámci návrhu funkcionality pro implementaci 

pracovních postupů upravit? 

Odpověď: 
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Respondent:  

Marek Pechal 

Tazatel:  

Veronika Brázdilová 

Místo:  

Exekutorský úřad Šumperk se sídlem v Zábřehu 

na Moravě 

Datum: 

20. března 2012 

Cíl: 

Cílem rozhovoru je získat základní představu o 

budoucí podobě navrhované funkcionality pro 

nastavení automatických procesů. 

Podklady: 

Respondent pracuje jako vedoucí exekutorského 

úřadu Šumperk. 

 

Program: 

o úvod 

o podstata projektu 

o struktura rozhovoru 

o přehled témat rozhovoru 

o shrnutí 

o dotazy respondenta 

o závěr 

Časový odhad: 

cca 40 minut 

Celkový výsledek pozorování: 

 

 

Neřešené problémy: 

 

1.otázka:  

Jak byla řešena evidence spisů a souvisejících 

dokumentů před zavedením informačního systému 

Evolio? 

Odpověď: 

2. otázka: 

V čem vidíte hlavní výhody používání Evolia? 

Odpověď: 

3. otázka: 

Do jaké míry Evolio podporuje pracovní procesy na 

úřadu? Jsou nějaké činnosti, které by mohly být 

podporovány informačním systémem? 

Odpověď: 

 

4. otázka: 

V Evoliu je možné nastavit různé navazující operace, 

např. vytvoření úkonu na základě příchozí pošty. Vidíte 

Odpověď: 
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nějaké nedostatky v současném řešení definice 

automatických pracovních postupů v Evoliu? 

5. otázka: 

Bylo by podle Vás lepší, kdyby tyto automatické 

procesy spravoval pověřený pracovník úřadu? 

Odpověď: 

 

6. otázka: 

Jaké všechny vztahy by mohly být zahrnuty v definici 

procesů? (např. vztah mezi poštou a úkonem, úkonem a 

úkolem nebo úkonem a stavem spisu)  

Odpověď: 

 

7. otázka: 

Navazující úkol definovaný u úkonu je nyní možný 

přiřadit konkrétní osobě a zvolit časový úsek, po 

kterém má být úkol splněn. Vyhovuje tato definice plně 

Vašim potřebám? Nebylo by v některých případech 

vhodné zadat úkol celému organizačnímu útvaru, s tím, 

že vedoucí tohoto útvaru by dále úkoly delegoval svým 

podřízeným? 

Odpověď: 

 

8. otázka: 

S předchozí otázkou souvisí zadávání úkolů v Evoliu. 

Uvítali byste nějaké změny v zadávání úkolu, jejich 

přehledu nebo možnostmi úprav? 

Odpověď: 

 

9. otázka: 

Jsou nějaké další funkce Evolia související s oblastí 

automatizace pracovních procesů, které by bylo vhodné 

upravit? 

Odpověď: 
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Příloha 2 - vzor zpracovaného XML výstupu 

 

Název úkonu 

Automatický 

úkol Termín Komu 

Zadání 

uživatelem 

Funkce na 

změnu dat SQL 

Doručení návrhu na 

nařízení exekuce 

Kontrola doručení 

žádosti 
20 Neurčeno A     

Doručení 

opravného usnesení 
  Zápis usnesení 

EXEC procDoruceniOpravnehoUsneseni @IDSmlouvy, 

@PoleText1, @ČÍSLO_KLIENTA, @PoleDatum1, @Datum, 

@PoleDatum2, @Bit1, @Bit2, @Bit3, @Bit4, NULL 

Doručení usnesení o 

nařízení exekuce 

Kontrola 

vytvoření 

součinností 

30 Neurčeno A Zápis usnesení 

EXEC procDoruceniUsneseni @IDSmlouvy, @PoleText1, 

@ČÍSLO_KLIENTA, @PoleDatum1, @Datum, 

@PoleDatum2, NULL 

  

Kontrola odeslání 

výzvy 
60 A N 

Změna stavu 

spisu 

Update SmlouvyProdukt set exStav = 'Čeká na lustrace' where 

ID = @IDSmlouvy 

  Změna úkolů 

Update Plánovač set Hotovo = 1 where Předmět = 'Kontrola 

vydání usnesení o nařízení exekuce'  

andIDSmlouvy=@IDSmlouvy 

  Změna úkolů 
Update Plánovač set Hotovo = 1 where Předmět = 'Kontrola 

doručení žádosti' and IDSmlouvy = @IDSmlouvy 
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Příloha 3 - Ukázka zpracování procesní mapy v programu dr.Explain (výstup v PDF) 
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Příloha 4 – Návrh úpravy procesní mapy 

 

 


