
 



 



 



 



 

 

Anotace:  Analýza zavedení systému Workflow pro řízení zakázek 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku zavádění informačního systému 

workflow pro řízení zakázek ve firmě. Teoretická část je věnována vysvětlení základních 

pojmů jako podnikový proces a procesní řízení, vysvětlení významu informačních systémů  

a definování  pojmu systém workflow.  

V praktické části je po úvodním představení implementované firmy věnována další část 

popisu zavedení konkrétního produktu workflow pouţitého pro řízení zakázek spojených se 

schvalováním výrobků ve společnosti FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní 

podnik. Dále se zabývá srovnáním původního a nového systému řízení  

a návrhem moţných změn a zlepšení.  
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Abstract:  Analysis of Workflow System Implementation for Order Management 

 

This Bachelor work is focused on workflow information system implementation issues 

used in company order management. The theoretic part follows the explanation of the basic 

terms as business process, process management and workflow system and explains the 

importance of the company system.  

The practical part of the Bachelor work introduces the concrete company PHYSICAL 

TECHNICAL TESTING INSTITUTE, State Enterprise and also describes the particular 

workflow product implementation used for orders proceeding related to product approving. It 

also applies to original management system compared with the new management system and 

proposal of possible changes and improvements. 
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Seznam zkratek 

ATEX právní předpis EU pro prokazování shody nevýbušných zařízení a systémů 

CEN, CENELEC, IEC, ISO  mezinárodně uznávané normy 

CO certifikační orgán 

CSCW (Computer Supported Cooperative Work)  počítačem podporovaná týmová práce 

EMC elektromagnetická kompatibilita 

FTZÚ FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Ostrava-

Radvanice 

IECEx celosvětový systém prokazování shody pro elektrická zařízení do prostředí 

s nebezpečím výbuchu 

IS informační systém 

JB jiskrově bezpečný 

K2 informační systém workflow navrţený pro potřeby FTZÚ 

KPI klíčový ukazatel výkonnosti 

MPA metodické pokyny pro akreditaci 

PJ příručka jakosti 

SZ Státní zkušebna 

TOC (Theory of Constraints)  teorie omezení 

WfMC (Workflow Management Coalition)                          

nevýdělečná mezinárodní organizace podporující zlepšování procesů  

ZL zkušební laboratoř 

 



9 

1 Úvod 

Úspěch kaţdé firmy v dnešní dynamické době závisí především na způsobu práce 

s informacemi a na komunikaci se zákazníky. Efektivita procesů a budování vztahů se 

zákazníky a jejich následný rozvoj představuje pro firmu klíčový význam. Procesy 

vyjadřují způsob, jakým lidé pracují. Kaţdý řídící pracovník se logicky zajímá o výsledky, 

které organizace dosahuje a kaţdá organizace pracuje mnohem efektivněji, kdyţ to co dělá, 

chápe a řídí jako procesy. Podnik, který ignoruje přirozenou podstatu svých procesů  

a nedaří se mu je zlepšovat, riskuje svou budoucnost. 

Informační systémy proto neodmyslitelně patří k důleţitým prostředkům 

zajišťujícím efektivní chod organizace jakéhokoliv odvětví. Jedná se o systémy, které 

zajišťují přístup, distribuci a uchovávání informací v organizaci. Nezbytnou součástí jsou 

informační technologie v podobě správně zvoleného hardware a software. 

Zavedení efektivního informačního systému není vůbec jednoduchou a levnou 

záleţitostí. Kvalitní informační systém podniku je významnou konkurenční výhodou 

v dnešním podnikatelském prostředí a jen ten podnik, který bude investovat do jeho 

rozvoje a cílevědomě ho budovat, má šanci být v příštích letech úspěšný. Kombinace 

soudobé výpočetní a komunikační techniky umoţňuje vytvořit silný prostředek pro 

efektivnější práci podniku, počínaje administrativou aţ po řídící činnosti. V konkurenčním 

prostředí je tak moţné získat strategickou výhodu úspěšným a včasným zavedením 

informačního systému. V opačném případě je nutné smířit se se zaostáváním. 

Jako téma pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala analýzu zavedení 

informačního systému workflow pro řízení zakázek. Posuzovanou firmou, kde zmíněná 

implementace probíhala, je FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní 

podnik, Ostrava-Radvanice (dále jen FTZÚ). Vzhledem k tomu, ţe jsem v této firmě 

zaměstnaná, mohla jsem při zpracovávání bakalářské práce čerpat z vlastních zkušeností. 

Na základě dostupné literatury jsem v několika kapitolách definovala pojmy 

podnikové procesy a procesní řízení, informační systém a jeho význam pro podnikové 

procesy, pojem workflow v kontextu informačních systémů. 
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V praktické části se věnuji popisu řízení zakázek spojených se schvalováním 

výrobků před implementací. Za pomoci SWOT analýzy specifikuji silné a slabé stránky 

vybrané firmy a důvody pro zavedení nového systému. 

Cílem této bakalářské práce je popsat a zhodnotit zvolený informační systém 

v procesu řízení zakázek spojených se schvalováním výrobků. Posoudit průběh řízení 

zakázek před a v průběhu zmíněné implementace. Provést na vybraném procesu 

schvalování konkrétního produktu analýzu tohoto procesu, a to formou případové studie 

s cílem odhalit úzká místa a navrhnout zlepšení.  
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2 Podnikové procesy a procesní řízení 

Zatímco v dřívějších dobách byl zákazníků přebytek a firmy nedokázaly jejich 

zájem uspokojit, dnes je situace opačná. Vyspělý trh je nasycen, zákazník má moţnost 

výběru firmy. Během uplynulých dvaceti let se stalo zvykem, ţe zákazníci ţádají stále 

lepší produkty a sluţby. Podniky jsou nucené soustavně zlepšovat své procesy podle 

poţadavků svých zákazníků. Pokud totiţ zákazník nedostane, co ţádá, má moţnost obrátit 

se na konkurenční firmy. A tak mnoho firem začíná pracovat se svými podnikovými 

procesy formou jejich průběţného zlepšování. V podmínkách stále se zesilující 

konkurence, nepřichází potřeba změny jen jednou za čas, ale prakticky neustále. Firmy se 

proto v dnešní době nemohou spoléhat na osvědčené postupy, musí být daleko 

flexibilnější. Zlepšování podnikových procesů se stává holou nezbytností pro udrţení 

firmy na trhu a potřeba změny se stává permanentní. [11] 

Základními prvky kaţdého modelu podnikového procesu jsou:  

 proces (tj. struktura vzájemně navazujících činností), 

 činnost (kaţdou činnost lze zároveň popsat jako samostatný proces), 

 podnět (důvod, proč činnosti probíhají, můţe být vnější - událost, nebo vnitřní - 

situace), 

 vazba (návaznosti činí z mnoţiny činností definovanou strukturu). 

2.1 Pojem podnikový proces 

V literatuře lze nalézt mnoho definic procesu, přičemţ se liší pouze dobou vzniku  

a úhlem pohledu. Procesy lze definovat na celé řadě úrovní, vţdy však mají jasně 

vymezený začátek, určitý počet kroků uprostřed a jasně vymezený konec. Například  

pánové Robson a Ullah [10, 18] definují proces jako: „tok práce postupující od jednoho 

člověka k druhému a v případě větších procesů i z jednoho oddělení do druhého“.  

Autoři Carda a Kunstová [4] rozšířili jejich názor a definovali podnikový proces 

jako „mnoţinu jedné nebo více propojených činností, společně přispívajících k dosaţení 

podnikového cíle, obvykle ve vazbě na organizační strukturu, která definuje funkční role  

a vztahy.“ 
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Řepa ve své publikaci [11] shrnul jejich definice takto: „Podnikový proces je 

souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu výstupů (zboţí nebo sluţeb) 

pro jiné lidi nebo procesy, pouţívajíce k tomu lidi a nástroje.“ 

Zjednodušeně si lze podnikový proces znázornit pomocí grafických symbolů – viz 

obr. 1. Model znázorňuje proces, který je kaţdodenní záleţitostí nás všech, přičemţ jednou 

jsme v pozici zákazníka, jindy zase dodavatele. Účelem tohoto modelu je definovat vstupy 

procesu a jejich zdroj, proces samotný a zákazníka i s ním spojené výstupy. Je zde také 

vidět důleţitá zpětná vazba od zákazníka. 

 

 
Obr. 1 Podnikový proces obecně 11 

 

Při analýze řídicích systémů hraje roli, na jaké řídicí úrovni systém posuzujeme. 

Principiálně můţeme rozlišit tři řídicí úrovně:  

- operativní (nebo také procesní) řízení, 

- taktické řízení, 

- strategické řízení. 

 

Operativní řízení se zabývá řízením v daném okamţiku, řízením technologií, 

procesů, často v reálném čase. Jedná se o rozhodování v krátkých časových okamţicích. 

Pro operativní řízení jsou rozhodující časově krátkodobá data.  

Taktické řízení postihuje větší časový okamţik, obvykle směnu nebo den. Pracuje 

často s trendy, bilančními hodnotami, historickými daty. Na této úrovni plníme plán 

výroby na směnu, plán prodeje za den atd.  

Strategické řízení pracuje s větším časovým horizontem, na této úrovni řešíme 

strategické plány, dlouhodobé rozhodování. Pracujeme zde s daty pořízenými ve větším 

časovém horizontu, které jsou často nějakým způsobem agregována nebo jinak 

předzpracována. Na této úrovni se také hodně vyuţívají statistické metody zpracování dat.  
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Procesy a jejich vztah proto tvoří základ organizace a organizace, které mají 

činnosti rozdělené na procesy, mohou provádět analýzy jejich efektivnosti. Průběţné 

provádění analýzy jednotlivých procesů tak pomůţe odkrýt slabá místa těchto procesů  

a následně zajistit jejich nápravu tak, aby vyhovovala poţadovaným kritériím (a výstupu 

v podobě zákazníka).  

Je třeba dokonale ovládat podnikové procesy, rozumět jejich návaznosti a současně 

je potřebné tyto procesy zefektivňovat. 

2.1.1 Teorie omezení 

Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) byla formulována E. Goldrattem. 

Jedná se o obecně pouţitelnou metodu. Předpokladem je, ţe kaţdý reálný systém obsahuje 

nejméně jedno úzké místo, které v procesu tvoří slabý článek řetězu. Snahou je slabé místo 

najít a posílit. Jakmile toto slabé místo přestane být kritické, vyvstane jiný nejslabší článek, 

který vyţaduje pozornost. Na tomto principu je koncipován proces neustálého zlepšování. 

Teorie omezení funguje dobře a efektivně, protoţe se najednou nezaměřuje na 

zlepšování celé organizace, ale jen na místo, které je největší "brzdou". Úsilí o zlepšení se 

tedy nerozmělňuje do mnoha směrů, ale je zacíleno tam, kde je nejúčinnější. To je 

nesporně největší výhoda TOC. Druhou, zásadní výhodou je metodika měření, která 

dokáţe odhalit plýtvání. Tím je myšleno vynaloţení sil a prostředků v oblastech, které 

nejsou omezením systému. [20] 

2.2 Procesní řízení 

Prozatím se v organizování vnitřních činností podniku pouţívá především funkční 

(hierarchické) řízení vyjadřované pomocí organizačního schématu. Tento způsob řízení  

a organizování většinou zachycuje jen menší část pracovníků podniku, tzv. pracovníky 

technicko-hospodářské. Vůbec v něm nejsou uvaţováni pracovníci dělnických profesí, 

kteří naopak tvoří většinu zaměstnanců. 

Organizování tímto funkčním způsobem řeší především otázku dělby práce 

v podniku, specializaci pracovníků a jejich kompetence. Mimo to je v organizačním 

schématu vyjádřen vztah podřízenosti a nadřízenosti mezi jednotlivými pracovníky 

a organizačními jednotkami. Vzniká mnoho komunikačních a kompetenčních bariér 

v důsledku ohraničených organizačních jednotek. 
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Naproti tomu nový, tzv. procesní, směr v organizování podniků vychází ze 

skutečnosti, ţe kaţdý produkt (výrobek nebo sluţba) vzniká určitým sledem činností, tedy 

procesem. Tomu je přizpůsoben i způsob zobrazování organizačních vztahů pomocí 

procesního (postupového) diagramu zahrnujícího všechny potřebné činnosti, vazby mezi 

nimi, jejich souslednost a zodpovědné pracovníky. Při tomto způsobu organizování je 

moţné zahrnout všechny pracovníky, kteří se na procesech podílejí, tedy i dělníky. 

Zároveň se sniţuje potřeba řídící práce, protoţe pracovníci jsou organizováni mezi sebou  

a řešení řady situací je vyznačeno předem. Jsou stanoveny rozhodovací činnosti  

a pracovníci zodpovědní za jejich řešení. 

Systém procesního řízení je tedy orientován na výsledek práce, kterým je produkt. 

Přechod na procesní způsob řízení obvykle vede ke zvýšení informovanosti o zákaznících 

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

celého procesu. 

Srovnáním obou způsobů řízení můţeme konstatovat, ţe oba procesy jsou úzce 

propojeny s organizační strukturou. Funkční model řízení se opírá o striktně definovanou 

hierarchickou organizační strukturu, kdeţto procesní model řízení vychází z horizontální, 

tedy poměrně ploché organizační struktury, umoţňující operativní definování pracovních 

týmů.  

 

2.3 Realizace procesního řízení 

Procesní řízení je moţno realizovat v několika úrovních podle míry podrobnosti: 

Úroveň činností (aktivit) – kaţdý proces je rozdělen na jednotlivé činnosti 

(aktivity), které je moţno členit na: 

 výkonné – transformační (jednotliví pracovníci), 

 kontrolní (vedoucí oddělení), 

 rozhodovací (ředitel a jeho zástupci). 

Sledování je prováděno na vstupu a výstupu kaţdé činnosti. Zpracování na této 

úrovni je potřebné pro restrukturalizaci procesů. Takové modely procesů nazýváme 

statické. 
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Úroveň událostí – kaţdá činnost začíná a končí událostí. Tím je moţno sledovat 

činnost nejen jako celek, ale i její jednotlivé výskyty v reálném čase. Tady je moţnost 

realizovat řízení procesů (workflow), ve kterém se činnosti střídají s událostmi. Modely 

procesů na této úrovni nazýváme dynamické. 

Pro uplatnění procesního řízení jsou důleţité nejenom programové a organizační 

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

procesní. To znamená, přejít od stavu kdy se pracovník řídil především příkazy svého 

nadřízeného (pasivní přístup) do stavu, kdy hlavním smyslem práce kaţdého pracovníka 

je obslouţit proces, do kterého je zařazen (aktivní přístup). 

Procesní řízení přináší především: 

 zvýšení rychlosti řízení a zkrácení doby odezvy na poţadavky zákazníka, 

 sníţení potřeby řídící operativní práce, 

 zvýšení výkonnosti organizace, 

 moţnost analyzování procesů a jejich zlepšování, 

 splnění základní části poţadavků norem řízení jakosti ISO řady 9000, 

 stanovení jednoznačné pravomoci a odpovědnosti. 

Fiala [6] uvádí, ţe všechny procesy musí tvořit kompaktní nepřerušovanou síť, 

jinak by neměly smysl. Zavedení procesního řízení je, podle něj, v současné době 

nezbytným předpokladem pro pouţití progresivních metod řízení (včetně řízení jakosti)  

a neobejde se bez počítačové podpory.  
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3 Podnikové informační systémy 

V této části bakalářské práce bych se ráda věnovala definování pojmu informační 

systémy, vysvětlení významu těchto systémů v roli pomocníka pro vrcholový management, 

protoţe snahou vrcholového managementu by mělo být vytvoření souladu mezi vizí  

a strategií firmy a fungováním podnikového informačního systému. Informační proces 

podmiňuje existenci řízení a bez informací nemůţe proběhnout ţádná řídící aktivita. 

 

3.1 Definice informačního systému 

Obecně přijatá definice charakterizuje systém jako mnoţinu prvků a vazeb mezi 

nimi. Systém se označuje jako určitá část reálného světa s charakteristickými vlastnostmi. 

Takto nazírané systémy se děli na systémy přirozené, kdy hlavní části systému nejsou 

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

člověkem. Systém se vyznačuje vstupními a výstupními vazbami, díky kterým získává 

informace z okolí a jiné informace do okolí předává. 

Podle Tvrdíkové [13] jej lze definovat jako „soubor lidí, metod a technických 

prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby 

a poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení.“ Tato 

definice zahrnuje člověka jakou součást informačního systému a zmiňuje se  

o míře potřeby příjemců informací. 

Další definice popisuje informační systém z jiného pohledu, kdy je informační 

systém obecně povaţován za podpůrný pro systém řízení. Jestliţe chce podnik projektovat 

systém řízení jako takový, musí znát, jaké jsou cíle, a informační systém řešit tak, aby tyto 

cíle podporoval. 

Basl [2] uvádí, ţe za podnikové informační systémy jsou povaţovány aplikace, 

které představují softwarová řešení uţívaná k řízení podnikových dat, a která pomáhají 

plánovat celý logistický řetězec od nákupu přes sklady, po výdej materiálu, řízení 

obchodních zakázek od jejich přijetí aţ po expedici, včetně plánování vlastní výroby  

a s tím spojené finanční a nákladové účetnictví i řízení lidských zdrojů. 
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Informační systém se skládá z následujících komponent [13]: 

 technické prostředky (hardware) – počítačové systémy různého druhu, 

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

počítače, 

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

a vyuţívání IS, 

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

člověka v počítačovém prostředí, do kterého je vsazen), 

 okolí systému (reálný svět – tvoří informační zdroje, uţivatelské nároky  

a poţadavky, legislativu, normy. 

Má-li být informační systém firmy či instituce účinný, nesmí být při jeho pouţití 

zanedbána ţádná z jeho sloţek. [13] 

3.2 Význam podnikových informačních systémů 

První systémy zabývající se automatizovaným řízením – tedy managementem toku 

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

na dovednosti, které tvořily základní kritéria organizačního dělení.  

Informační a komunikační technologie tedy tvoří v dnešní době důleţitý rámec 

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

proto, ţe se dotýkají prakticky všech podnikových oblastí či osob působících v podniku. 

IS slouţí pro podporu usnadňování veškerého řízení, nejenom procesního.  

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

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

zahrnuje standardní podniková softwarová řešení. Jedná se o systém podporovaný 

informačními a komunikačními technologiemi. Jsou to tedy informace zapsané 

a zpracované v určité relační databázi. Tato data mají slouţit především k automatizaci 

některých činností a k usnadnění práce lidského faktoru (podpora rozhodování).  

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

navíc zahrnuje ještě informace dostupné na nejrůznějších (elektronických) nosičích, ale 

i doklady, formuláře, předpisy či zprávy. Tyto údaje bývají obvykle obtíţněji přístupné, 

i kdyţ mohou být také spravovány pomocí určitého softwaru.  
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Poslední a nejširší rovinou jsou vlastně veškeré informační toky v podniku, včetně 

těch dat a zkušeností, které jsou uloţeny pouze v hlavách zaměstnanců a jsou předmětem 

managementu znalostí. Tuto rovinu bychom mohli nazvat obecně komplexním 

sociotechnickým IS podniku. [3] 

Shrnutím tedy lze konstatovat, ţe informační systémy lze chápat jako uspořádání 

vztahů mezi lidmi, datovými a informačními zdroji a procedurami jejich zpracování  

za účelem dosaţení stanovených cílů. Za hlavní přínos informačních systémů povaţuji 

moţnost s pomocí některé jejich formy zautomatizovat zvolené činnosti a díky tomu 

realizovat úspory firmy. 
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4 Informační systém workflow 

V následující kapitole bych chtěla popsat konkrétní informační systém workflow, 

definovat jeho pojem, klasifikovat a popsat jednotlivé typy tohoto systému a k čemu slouţí 

v procesu řízení. 

4.1 Definice pojmu  

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

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

oblasti se snaţí instituce Workflow Management Coalition, zkráceně WfMC, která v roce 

1996 vydala terminologický slovník. Zde je pojem workflow definován následovně: 

„Workflow znamená automatizaci celého nebo části podnikového procesu, během kterého 

jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány od jednoho účastníka procesu  

k druhému podle sady procedurálních pravidel tak, aby se dosáhlo nebo přispělo k plnění 

celkových (globálních) podnikových cílů“ – viz obr. 2.[18, 22] 

Systém řízení workflow podle WfMC definuje, řídí a vykonává posloupnost 

činností prostřednictvím softwaru, v němţ je sled jednotlivých akcí řízení počítačově 

zpracovanou logikou pracovního toku. Je schopen interpretovat definici procesu, 

komunikovat s účastníky celého procesu a v případě potřeby spustit další aplikace. [18, 22] 

Lze jej přiblíţit jako tok informací v podnikovém procesu a jejich automatizované 

řízení. Efektivnějším řízením těchto procesů pak můţeme redukovat jejich náklady, zkrátit 

ţivotní cyklus, zrychlit realizaci technologických změn a zlepšit zákaznický servis.  

Pojem workflow a proces řízení bývá často zaměňován, protoţe jejich význam je 

totoţný. Jediným rozdílem je, ţe daný proces spravuje a řídí k tomu určený software.  

Je však důleţité si uvědomit, ţe práce workflow, díky svému počítačovému zpracování, 

klade vysoké nároky na specifikaci procesu, na jeho přesnost a jednoznačnost. 
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Obr. 2 Vztahy mezi základními pojmy business modelování [18, 22] 

 

Systém je tvořen čtyřmi sloţkami: 

 úlohy jsou různé aktivity, které musí být provedeny pro dosaţení 

podnikových cílů, 

 lidé vykonávají úlohy v určitém pořadí v závislosti na podmínkách 

organizace a na podnikových pravidlech, 

 nástroje napomáhají k aplikaci úloh, 

 údaje můţeme rozlišit na věcné a údaje vztahující se k danému procesu 

(dokumenty a zprávy vytvořené systémem, textovým editorem nebo 

tabulkovým procesorem a obsahující např. obrázky, databázová data 

apod.).[15] 
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4.2 Klasifikace a typy systému workflow 

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

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

umoţňujících softwarové řízení vykonané práce ve všech významech. Workflow 

Management systémy stejně jako tzv. Business Process systémy (systémy procesu řízení) 

sem poté patří jako dvě nejvýznamnější části.  

Podle charakteru procesů rozlišují autoři Carda a Kunstová [4] čtyři typy workflow 

systémů: produkční, administrativní, kolaborativní a ad hoc.  

Administrativní workflow slouţí k vyřizování kaţdodenní agendy. Tento typ 

zajišťuje rutinní administrativní činnosti, kterými jsou např. vystavení objednávky, 

vyřízení reklamace, registrace vozidla, v případě FTZÚ např. přijetí přihlášky apod.  

V kaţdé organizaci bychom našli spoustu procesů tohoto typu. Ty jsou velmi dobře 

strukturovatelné, často se opakují, nejsou sloţité, nemají mnoho alternativních moţností 

a obvykle jsou vázány na standardizované formuláře. 

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

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

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

V jistém smyslu se podobají administrativním workflow, jen s tím rozdílem, ţe postup 

definice procesu má tendenci ke zpracování odchylek, výjimek a unikátních situací. Z toho 

plyne podstatný charakteristický rys těchto typů procesů – zatímco celý proces je unikátní, 

jeho účastník se obvykle podílí na řadě podobných a opakovatelných podprocesů. 

Příkladem ad hoc workflow můţe být poţadavek zákazníka na uţivatelsky přizpůsobenou 

výrobní linku dle vlastních speciálních poţadavků. Dalším moţným příkladem je odpověď 

na dotaz zákazníka, zpracování výroční zprávy nebo vyřízení nestandardní reklamace. 

Kolaborativní workflow podporuje týmovou spolupráci. Typická je v tomto 

případě přítomnost nějakého dokumentu, pomocí něhoţ si účastnící vyměňují své 

poznatky, a který je vlastně výsledkem jejich společné práce. Kolaborativní procesy 

většinou obsahují nějaký opakovaný cyklus několika iterací téhoţ kroku, dokud se všichni 

neshodnou. Dokonce můţe dojít i k návratu do předchozí fáze. Příkladů kolaborativních 

workflow procesů najdeme v kaţdém podniku několik – můţe jít o tvorbu dokumentace, 

propagačního materiálu, změnu designu výrobku, návrh nové sluţby (v případě FTZÚ 
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např. tvorba protokolů o zkouškách) apod. Jedno mají tyto procesy společné – vţdy je jako 

výstup očekáván dokument, na kterém spolupracuje několik uţivatelů, a který prochází 

různými schvalovacími cykly. 

Produkční workflow podporuje hlavní podnikové procesy, které vytvářejí 

přidanou hodnotu k finálnímu produktu, a na nichţ závisí spokojenost zákazníka. Tyto 

procesy jsou také dobře strukturovatelné, jen jejich struktura můţe být relativně sloţitá. 

Výskyt takových procesů je častý, zaměstnanci jim věnují většinu své pracovní doby. 

Alternativní průběhy hlavních podnikových procesů jsou předem definovány a jejich počet 

je omezený. Tyto procesy jsou vlastně jistou obdobou výroby v továrně. Dělníci provádějí 

řadu činností, ale pouze jediná je ta hlavní, která charakterizuje jejich zařazení, profesi  

a definuje jejich úkoly. Podle toho vznikl i název pro tento typ workflow. 

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

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

uspořádání aktivit). Druhou představují strukturované (předdefinovaný způsob zacházení 

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

Workflow systémy automatizují podnikové procesy řízením posloupnosti činností  

a aktivováním potřebných zdrojů (podle poţadavků různých činností). Doba průběhu 

jednotlivých procesů můţe být od minut po dny i delší a to vţdy v závislosti na trvání 

jednotlivých činností, které je tvoří. 

Hranice mezi výše uvedenými jednotlivými typy workflow nejsou v ţádném 

případě ostré a jednoznačné.  

4.3 Definice procesu v informačním systému 

V podnikové praxi workflow obvykle slouţí ke dvěma různým účelům, kterým 

odpovídají dva nejčastěji vyuţívané typy workflow procesů. Jsou to procesy monitorovací 

a procesy schvalovací. 

Monitorovací procesy patří z hlediska definice k jednodušším, coţ však nijak 

nesniţuje jejich význam z pohledu přínosu pro uţivatele. Primárně slouţí ke sledování 

stavů záznamů v systému, coţ šetří čas a práci uţivatelů. V předem určených intervalech 

procházejí záznamy, kontrolují zadané podmínky, a pokud jim některý ze záznamů vyhoví, 

upozorní na něj – většinou zasláním e-mailu příslušné osobě. 
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Tento typ procesů má široké vyuţití. Lze jej pouţít pro sledování důleţitých údajů 

a pro informovanost v celé škále případů na všech úrovních řízení. Zároveň můţe být 

koncipován dle hierarchie organizační struktury. 

Druhým typem jsou procesy schvalovací. Tyto jsou definovány tak, ţe řídí 

kompletní zpracování určitého dokladu a jeho tok organizací. Většina dokumentů musí 

během svého cyklu projít rukama mnoha lidí. Často ale dochází k tomu, ţe se takový 

dokument „ztratí“ v hromadě jiných a zdrţí celý proces toku. 

Workflow umoţní v rámci informačního systému všechny schvalovací procesy 

v organizaci popsat a podpořit tak, aby mohl nadále probíhat uţ jen elektronicky, a to 

přesně definovaným způsobem, který eliminuje veškeré prodlevy. 

Kaţdý probíhající proces je v systému workflow určen sadou informací, které 

popisují jeho průběh (řídící informace) a jeho specifický výstup (věcná informace).  

 

Tyto informace lze strukturovat do tří úrovní: 

 Řídící informace – konkrétní informace procesu – jakými stavy proces prošel 

a do jakých se můţe dostat za určitých definovaných podmínek, jaká role je 

kompetentní za výsledek procesu apod. 

 Strukturovaná věcná informace – strukturované podstatné prvky 

(doplňkové nebo další vlastnosti) věcné informace, nad kterou je proces 

definován. Například u procesu uzavření smlouvy, můţe být strukturovanou 

informací číslo smlouvy nebo datum uzavření smlouvy. Strukturované 

informace je moţné lehce automatizovaně zpracovávat (jejich hodnoty mohou 

být například podkladem pro vytváření reportů nebo vstupovat do workflow 

ve formě podmínky pro vykonání určité činnosti). Cílem je postihnout zdroje 

vystupující v procesu, včetně jejich činností (sluţeb) a vzájemných vazeb. 

 Nestrukturovaná věcná informace – zahrnuje tabulky, obrázky, diagramy 

atd. Tvoří obvykle součást výstupu procesu nebo je podkladem pro 

neautomatizované rozhodování v průběhu procesu. 
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Hlavními pojmy modulu workflow tedy jsou: 

 Postupy jsou zde obecně navrhnuté modely firemních procesů, které obsahují 

navrhnutý sled jednotlivých kroků (úkolů). 

 Procesy jsou jiţ konkrétní vytvořené procesy ve firmě, které se chovají podle 

obecně navrhnutých postupů. 

 Kroky, které mají uţivatelé zpracovávat, se vytvářejí uţivatelům postupně, 

po vytvoření procesu. 

Dále rozlišuje mezi uţivatelem a účastníkem procesu, kde: 

 Uživatel – pouţívá workflow systémy bez ohledu na to, za je účastníkem 

nějakého procesu. 

 Účastník procesu – se v rámci definované role aktivně účastní procesu. Pro 

jeho označení se pouţívá běţně pojem role. 

Součástí posuzovaného systému je grafický nástroj (graf) slouţící ke snadnějšímu 

definování postupů v rámci celé firmy. Tento graf umoţňuje mimo jiné přehledné grafické 

vyjádření daných procesů, kdy je proces rozdělen do jednotlivých kroků. Kaţdý postup 

musí začínat pouze jedním krokem.  

Kroky jsou konkrétní vytvořené úkoly z procesu jednotlivým uţivatelů. Umoţňují 

na tyto úkoly včas reagovat. Jsou jim definována pravidla a jejich návaznosti. Díky 

automatickému zaznamenávání prováděných kroků jsou tyto kroky zpětně snadno 

dohledatelné i s historií jejich zpracování uţivatelem – např. neprovedl ţádnou operaci, 

krok si přečetl, přijal k řešení, odsouhlasil či zamítl. 

V průběhu zpracování konkrétního procesu se neustále střídají stavy, ve kterých se 

daný proces nachází. Kaţdý proces je inicializován buď manuálně - uţivatelem nebo 

automaticky – výskytem předem definované události. 

Fáze procesu ukazují aktuální stav procesu – tedy běţící (aktivní), dosud 

neukončený proces, pozastavený proces (proces byl ukončen dříve, např. zákazník zrušil 

svoji objednávku) a proces řádně ukončený (fakturace a následná archivace). 
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4.4 Automatizace řízení pomocí workflow 

Systém řízení workflow zajišťuje procedurální automatizaci podnikového procesu 

řízením posloupnosti pracovních činností a vyvoláváním příslušných lidských nebo 

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

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

technického hlediska lze konstatovat, ţe systém workflow propojuje principy metodiky  

a rozmanité technologie informatiky a řízení: elektronickou poštu, kancelářské balíky, 

podnikové informační systémy, databázové zpracování, optické čtení a zpracování dokladů 

či formulářů, řízení úkolů, dokumentů, znalostí, modelování a monitoring procesů atd. 4 

Systémy workflow obvykle pokrývají nejenom fázi realizační (tedy řízení průběhu 

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

a vyhodnocovací (monitorování, vyhodnocení reálného průběhu procesu). Díky 

informacím získaným monitorováním probíhajících procesů lze velmi přesně identifikovat 

slabá místa procesu a provést jejich optimalizaci, kterou lze do systému promítnout  

s mnohem menším úsilím neţ u ostatních informačních systémů. Usnadňují tak změnu 

procesů a umoţňují soustředit se především na to podstatné – neustálý rozvoj firmy  

a zvyšování efektivnosti jejích procesů. 4 

Počítačové modely podnikových procesů specifikují veškeré potřebné parametry 

pro zavedení těchto procesů. Parametry zahrnují jednak individuální kroky (vloţení 

informací např. o zákaznících, dotaz do databáze, vyţádání podpisu), tak stanovení pořadí 

a podmínek, za nichţ mohou být tyto kroky provedeny. Mezi podmínky patří datové toky 

mezi jednotlivými kroky, určení, kdo je odpovědný za kaţdý jednotlivý krok a aplikace 

pouţité pro kaţdou činnost. Infrastrukturu podniku tvoří kombinace všech jeho procesů. 

V praxi je tato infrastruktura málokdy dokumentována. Velké procento představují 

postupy, které jsou vytvořeny a zadokumentovány pouze v hlavách zaměstnanců, či tvoří 

jakési informační útrţky ve směrnicích, nebo jsou respektovány v rámci neformálních 

pravidel. Nejhorší případ nastává, kdyţ jsou předávány mezi zaměstnanci pouze ústním 

podáním. Jakékoliv zlepšení a rozšíření této infrastruktury nejprve vyţaduje její 

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

vůbec hovořit. 4 
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Důleţitou funkcí workflow systému je sledování a monitorování probíhajících 

procesů. To je moţné provádět několika způsoby s různou vypovídací hodnotou:  

 Metriky a KPI – některé systémy workflow umoţňují definovat exaktní metriky 

pro sledování výkonnosti procesu přímo v systému. Metriky jsou voleny  

v závislosti na charakteru procesů – jiné budou pro výrobní procesy, jiné pro 

administrativní apod. I přesto lze hovořit o některých univerzálních metrikách 

(např. průběţná doba procesu, efektivnost vyuţití doby, náklady na proces). 

 Sledování stavu procesů – workflow systémy umoţňují sledování všech 

probíhajících instancí procesů. Pokud je více instancí jednoho procesu dlouhodobě 

ve stejném průběţném stavu, je velmi pravděpodobné, ţe se jedná o úzké místo  

v procesu, které je třeba optimalizovat. 

 Sledování úkolů – poněkud problematickým způsobem monitorování procesu je 

sledování vytíţení pracovníků podle jejich úkolovníků a diářů. Manaţer sice získá 

obecný přehled o zatíţení zaměstnance, otázkou zůstává přínosnost tohoto chování 

zvláště v případech, kdy má zaměstnanec v diáři vedle pracovních úkolů i evidenci 

osobních záleţitostí. 

 Zpětná vazba od manažerů – i přes automatizaci monitorování sehrává zpětná 

vazba manaţerů zodpovědných za jednotlivé procesy a její rozumové posouzení 

stále významnou roli při hledání cest ke zvýšení výkonnosti procesů.  

Na základě zjištěných údajů, identifikace úzkých míst nebo neefektivních sloţitých 

vazeb v procesu umoţňují workflow systémy provádět změnu definice procesu v systému  

s minimálními náklady. Změna obvykle spočívá pouze v úpravě činností, jejich podmínek, 

návazností či výkonných rolí nebo ve změně vzoru pro věcnou informaci (výstup procesu).  

Nedílnou součástí změny zůstává propagace změn v procesu směrem k rolím, které 

na procesu participují. I to by měl dobrý workflow systém podporovat, protoţe bez 

účelného informování příslušných rolí ani sebelépe navrţený proces nebude efektivní. 

Cílem workflow je tedy nejen automatizace řízení jednotlivých průběhů procesů – 

vykonávání činností, předávání potřebných dokumentů a informací (např. schvalování  

a oběh dokumentace, schvalování dovolené, cestovních příkazů apod.), ale především 

celková koordinace činností daného procesu, vynucení interakce mezi lidmi, nastavení  

a kontrola termínů plnění a hlavně kompletace všech potřebných procesů firmy. 4 
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5 Charakteristika společnosti FTZÚ 

Tato kapitola se zabývá charakteristikou společnosti, ve které probíhala popisovaná 

implementace informačního systému, její historií, předmětem činnosti a oblastí působnosti. 

Organizační struktura ukazuje vzájemné vazby v procesu řízení.  

5.1 Historie společnosti 

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Ostrava-

Radvanice, je samostatnou hospodářskou organizací provádějící výkony zkušebnictví 

v oblasti elektrických a strojních zařízení určených pro prostředí s nebezpečím poţáru 

a výbuchu, v oblasti čerpadel a čerpací techniky a v oblasti zajištění bezpečnosti průmyslu 

a to zejména s ohledem na prevenci proti výbuchu průmyslových prachů, plynů a par proti 

neţádoucím účinkům statické elektřiny a nebezpečným účinkům zápalných mechanických 

jisker. 

Ústav vznikl vyčleněním z Vědeckovýzkumného uhelného ústavu dnem 1.1.1991 

jako přímý následovník v oblasti zkušebnické činnosti. Začátek této činnosti se však datuje 

jiţ dnem 1.1.1952, kdy vznikla pokusná štola na Dole Ludvík v Ostravě - Radvanicích.  

V rámci Vědeckovýzkumného uhelného ústavu pak došlo k postupnému rozvíjení a v roce 

1968 byla zřízena Státní zkušebna č. 214 (SZ 214). Součástí SZ 214 bylo středisko 

hornické elektrotechniky, které vytvořilo základ pro dnešní FTZÚ, SZ 210. [9] 

5.2 Předmět činnosti 

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV je autorizovanou osobou podle 

zákona č. 22/1997 Sb. o technických poţadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 23/2003 

Sb., nařízení vlády č. 17/2003 Sb. a nařízení vlády 163/2002 Sb. a je notifikovaným 

orgánem č. 1026 s moţností vydávat certifikáty platné v celé EU (Direktiva 94/9/EC).  

Od roku 2003 je FTZÚ členem IECEx certifikačního systému (za ČR) a od září 2006 

 je schváleným certifikačním orgánem a zkušební laboratoří s právem vydávat protokoly  

o zkouškách a certifikáty platné v účastnických státech tohoto certifikačního systému. [9] 
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K hlavním druhům činnosti patří zkoušení, certifikace a posuzování shody  

v oblastech: 

 nevýbušných elektrických zařízení a jiskrově bezpečných zařízení, 

 neelektrických zařízení určených pro pouţití v prostorech s nebezpečím 

výbuchu, 

 prostředků průmyslové prevence a ochrany (ochranných systémů) proti 

výbuchu hořlavých plynů, par a prachů, 

 analyzátorů toxických a hořlavých plynů, 

 čerpadel a čerpacích soustrojí, 

 ochranných opatření proti účinkům statické elektřiny, 

 vybraných důlních strojů, 

 průmyslových rozvaděčů, 

 elektromagnetické kompatibility elektrických zařízení. 

5.3 Oblast působnosti 

Ústav je zaměřen na zkušebnickou činnost a prokazování shody u výrobků, strojů, 

zařízení a ochranných systémů pro prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par, 

aerosolů a prachů, zkoušení čerpadel a čerpacích soustrojí, průmyslových rozvaděčů, 

motorů, svítidel, přístrojů, analyzátorů toxických a hořlavých plynů, elektromagnetické 

kompatibility výrobků. 

Zároveň poskytuje odborné sluţby související s prokazováním shody výrobků 

podle zákona č. 22/1997 Sb. (resp. 23/2003 Sb.), s ověřováním a posuzováním technických 

a bezpečnostních parametrů elektrických a neelektrických zařízení, průmyslové prevence 

proti výbuchu hořlavých plynů, par a prachů, omezení následků výbuchu hořlavých látek  

a ochranných opatření proti účinkům nebezpečných výbojů statické elektřiny a sluţby 

související s bezpečným provozem výše uvedených zařízení. 

Navrhuje a zpracovává technické normy, metody zkoušení, technické  

a bezpečnostní poţadavky pro výše uvedené oblasti výrobků a činností. 

Pro zařízení a ochranné systémy do prostředí s nebezpečím výbuchu, pro které 

dosud neexistuje česká norma, se vyuţívají normy CEN, CENELEC, IEC, ISO včetně 

návrhů norem těchto organizací. [9] 
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5.4 Organizační struktura a vazby 

Organizační struktura FTZÚ – viz obr. 3 je v pojetí řízení firmy hierarchická. 

FTZÚ organizačně, metodicky a ekonomicky řídí ředitel ústavu.  

Řediteli jsou přímo podřízeni:  

 vedoucí certifikačního orgánu,  

 vedoucí zkušebny,  

 vedoucí normalizace a manaţer jakosti,  

 metrolog,  

 sekretářka a pracovnice ekonomického úseku. 

Vedoucí certifikačního orgánu odpovídá za certifikační činnost při prokazování 

shody a je nadřízen všem pracovníkům certifikačního orgánu. Vedoucí certifikačního 

orgánu (popř. jeho zástupce) odpovídá za udělování, rozšiřování, pozastavování  

a odnímání certifikace a nese odpovědnost za výkony certifikačního orgánu.  

Vedoucí zkušební laboratoře odpovídá za technickou činnost, plánování zdrojů 

zajišťování jakosti ve zkušebních laboratořích, je nadřízen všem pracovníkům zkušebny  

a má právo, ve stanoveném rozsahu pravomocí, jednat jménem zkušební laboratoře. 

Vedoucí normalizace a manaţer jakosti odpovídá za tvorbu a udrţování systému 

jakosti ústavu a je zároveň odpovědný za udrţování Příručky jakosti (PJ) v aktuálním  

a úplném stavu. Manaţer jakosti má přímý přístup k řediteli ústavu a je v rámci systému 

jakosti nadřízen všem pracovníkům ústavu. 

Metrolog ústavu má plnou pravomoc a odpovědnost při zajišťování jakosti, 

ověřování a kalibrace veškerého měřícího a zkušebního zařízení FTZÚ. Je podřízen řediteli 

a manaţerovi jakosti.  
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Obr. 3 Organizační struktura FTZÚ 
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FTZÚ se dělí na dvě hlavní výkonné části: „Certifikační orgán“ (CO) a „Zkušební 

laboratoř“ (ZL). Zákazníky FTZÚ jsou především výrobci zařízení určených do prostředí 

s nebezpečím výbuchu a uţivatelé těchto zařízení. 

5.4.1 Certifikační orgán 

Certifikační orgán provádí certifikaci výrobků v souladu s ČSN EN 45011 a MPA 

40-01-09 (v platném znění) a jako autorizovaná osoba podle zákona 22/1997 Sb.  

a odpovídajících nařízení vlády. Certifikační orgán FTZÚ vypracovává a udrţuje 

certifikační postupy, ve kterých jsou dopředu stanoveny podmínky pro certifikaci výrobků. 

Činnost certifikačního orgánu při přezkušování typu a ověřování shody kaţdého 

výrobku zajišťují jednotliví pracovníci, kterým byla přidělena zakázka (certifikace určitého 

výrobku). Vedoucí certifikačního orgánu jmenuje pro jednotlivé oblasti certifikovaných 

výrobků technické garanty (znalec s prioritním zaměřením na určité výrobky, např. 

neelektrické zařízení, JB systémy atd.), kteří fungují jako konzultanti pro ostatní 

pracovníky a rozhodují v případě jakýchkoliv pochybností o certifikačních postupech. [9] 

5.4.2 Zkušební laboratoř 

Zkušební laboratoř se člení na tři vzájemně propojené laboratoře – laboratoř 

zahrnující zkoušky silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky, jiskrové bezpečnosti  

a elektrostatiky, laboratoř protivýbuchové prevence a laboratoř pro EMC. 

ZL je zaměřena na zkušebnickou činnost výrobků, strojů a zařízení pro prostory  

s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (včetně důlních prostorů) a s nebezpečím 

výbuchu hořlavých průmyslových prachů.  

Zároveň poskytuje odborné sluţby související se zkoušením a měřením technicko-

bezpečnostních hodnot nevýbušných elektrických zařízení, průmyslové prevence proti 

výbuchu prachu a omezení následků výbuchu prachu a ochranných opatření proti účinkům 

nebezpečných výbojů statické elektřiny a mechanické jiskry. [9] 

Zkušebna má dva okruhy zakázek. Největší objem zakázek na zkoušky pochází 

z certifikačního orgánu FTZÚ, kdy toto oddělení zadává provedení zkoušek v rámci 

certifikace výrobků. Druhý okruh zákazníků jsou přímo výrobci a uţivatelé, kteří v rámci 

kontroly výroby, uvádění zařízení do provozu, po opravách zařízení apod., poţadují na 

FTZÚ provedení některých jednotlivých zkoušek nebo zkoušek podle některé normy.  
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6 Analýza a implementace systému workflow pro řízení 

zakázek 

Fungování společností je čím dál více zaloţeno na procesech, které pracují s daty, 

uloţenými v celé řadě systémů, a na efektivním zapojení lidí do těchto procesů. Pro 

úspěšnost kaţdé společnosti je nezbytné procesy rychle a efektivně nastavit, sledovat a na 

základě získaných informací se dále rozhodovat.  

Kaţdá firma má svá specifika, která ji odlišují od ostatních, kaţdá instituce je svým 

způsobem jedinečná a jedinečný je také její informační systém. Podkladem pro zpracování 

této části bakalářské práce byly vlastní zkušenosti s prováděním evidence a rozhovory se 

stávajícími i bývalými zaměstnanci a pracovníky vedení firmy. 

6.1 Původní systém řízení zakázek  na FTZÚ 

Prvním krokem celého procesu bylo přijetí ţádosti o posouzení (certifikaci) 

výrobku ať uţ v podobě dopisu, přihlášky nebo e-mailu. Ţádost byla zaevidována jednak 

v knize došlé pošty a duplicitně i do databáze došlé pošty. Poté byla celá pošta postoupena 

řediteli ke schválení a následně byla rozdělena vedoucím CO a ZL. Příslušní vedoucí 

rozhodli, podle druhu zařízení a typu zkoušek, kterému pracovníkovi bude zakázka 

přidělena. 

Certifikační orgán 

Před zahájením zkoušek provedl příslušný pracovník (znalec) certifikačního orgánu 

kontrolu shody parametrů vzorku, důleţitých pro bezpečnost se schvalovací  

dokumentací (měření rozměrů, kontrola provedení a vizuální kontrola shody vzorku 

zařízení s dokumentací). V případě nejasností informoval zákazníka a poţádal o doplnění 

informací. 

Poté znalec vypsal formulář „Zadání zkoušek“, kde specifikoval zkušební vzorek  

a formuloval poţadavek na vypracování zkoušek včetně specifikace zkušebního postupu 

(odkaz na článek normy) a uvedl poţadovaný termín dokončení zkoušek. Zkoušky zde 

byly uvedeny v pořadí, v jakém by měly po sobě následovat. Znalec odeslal formulář 

vedoucímu zkušební laboratoře. Po ukončení zkoušek předal vedoucí ZL protokoly zpět 

odpovědnému znalci k dalšímu vyhodnocení a vystavení příslušného certifikátu. 
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Zkušební laboratoř 

Ve zkušebně byla vedena kniha zakázek, ve které byly zakázky vedeny 

chronologicky pod čísly zakázek v jednotlivých letech a ke kaţdé zakázce bylo přiřazeno  

i číslo protokolu, pod kterým bylo moţno daný protokol vyhledat v archívu.  

Vedoucí zkušební laboratoře přezkoumal úplnost zadání a poţadovaný termín pro 

ukončení zkoušek. V případě, ţe poţadovaná zkouška byla mimo rozsah akreditovaných 

zkoušek, poţádal o přezkoumání vyuţití flexibilního rozsahu akreditace a zkontroloval, 

zda jsou dodány vzorky a stanovil cenu za zkoušky.  

V případě, ţe vedoucí ZL zjistil v zadání zkoušky závady, vrátil zadání příslušnému 

odbornému znalci k opravě a doplnění. 

Pokud zkušební laboratoř nebyla schopna dokončit zkoušky v poţadovaném 

termínu, informoval vedoucí ZL příslušného znalce o důvodech a reálném termínu  

pro ukončení zkoušek a po dohodě opravil termín na formuláři. Poté byl formulář předán 

příslušnému technikovi (či technikům), který byl pověřen vykonáním zkoušek. Po 

ukončení zkoušek se kopie formuláře „Zadání zkoušek“ s protokoly předala příslušnému 

odbornému znalci certifikačního orgánu k dalšímu vyhodnocení. Originál zkušebních 

protokolů se archivuje na zkušebně. 

Pracovník certifikačního orgánu provedl vyhodnocení výsledků zkoušek. V případě 

kladných výsledků byl vydán příslušný certifikát či stanovisko zkušebny, v případě 

záporných výsledků se zákazníkovi zaslal seznam zjištěných neshod. 

6.1.1 Zhodnocení původního systému řízení zakázek 

Jak vyplývá z výše uvedeného popisu jednotlivých kroků postupů od přijetí 

zakázky, jejího zaevidování aţ po zpracování zkušebních protokolů a certifikátu a jejich 

předání zákazníkovi, byl celý tento proces výrazně závislý na kaţdém pracovníkovi, na 

jeho přístupu k plnění daného úkolu. Je zjevné, ţe lidský faktor zde hrál zásadní roli. Ať uţ 

šlo o plnění termínů, zpracování a předání zkušebních protokolů atd. Vţdy bylo velké 

riziko selhání některého pracovníka v řetězci, coţ mělo za následek nedodrţení termínu 

splnění zakázky, nemoţnost účinné koordinace jednotlivých zkoušek. Docházelo buďto  

ke kumulaci zkoušek (vznik úzkých míst aniţ bylo moţné je včas identifikovat) nebo 

naopak k prodlevám (čekání na dodání vzorku k dalším zkouškám dle poţadavků zadání 

zkoušek).  
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V neposlední řadě nebyl mnohdy ani vedoucí o tomto stavu informován, takţe 

nebyl schopen zajistit nápravu nebo operativní přesun zkoušek - pokud to bylo moţné. 

Jednotliví pracovníci si předávali podklady ke zkouškám a vzorky podle vlastního uváţení 

a přímým důsledkem byl mnohdy chaos ve zkouškách. Výsledky zkoušek pak byly 

odborným znalcům předávány se zpoţděním, coţ mnohdy vyvolávalo stresové situace. 

 

6.2 Řízení zakázek pomocí nově zavedeného IS K2 Workflow 

Před rozhodnutím zavést nový systém řízení do podniku je nezbytné provést 

analýzu současného stavu procesů. K tomu nám můţe slouţit tzv. SWOT analýza, která 

pomáhá posoudit postavení organizace na trhu a identifikovat moţné hrozby  

a příleţitosti. Skládá se z analýzy silných a slabých stránek (vnitřní faktory v podniku)  

a příleţitostí a hrozeb (vnější okolí podniku). 

6.2.1 SWOT analýza FTZÚ 

Silné stránky 

FTZÚ podniká v oblasti zkoušení a certifikace zařízení do prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Jediná je autorizovanou osobou v ČR v tomto oboru. To znamená, ţe je 

legislativně zajištěno monopolní postavení FTZU v ČR. Vysokou specializací, specifickým 

technickým vybavení, specifickým know-how, kvalitou zkoušek oproti nízké ceně za 

schvalovací proces má FTZU potenciál pokrýt celý trh v ČR. Vyuţívá komparativní 

výhody levné pracovní síly v ČR. V plném rozsahu naplňuje směrnici EU 94/9/EC 

(ATEX) bez nutnosti kooperace s jinými subjekty, coţ plně vyhovuje zákazníkům. Velkou 

výhodou jsou dlouholeté zkušenosti v oboru. Vzhledem k postavení FTZÚ a druhu činnosti 

nemá FTZÚ problém s přijetím odborníků na dobré úrovni. 

 

Slabé stránky 

Mezi slabá místa podniku jistě patří nízká úroveň marketingu a reklamy a malé 

portfolio doplňkových sluţeb. Poměrově nízká úroveň evidence a zpracování zakázek  

za pomocí informační techniky. Další slabou stránkou je nízká úroveň jazykových znalostí 

pracovníků. 
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Příležitosti 

Příleţitosti společnosti vidím ve zkrácení doby pro certifikaci a zkoušky (zamezení 

přechodu nespokojených zákazníků k jiným společnostem), lepší komunikaci se zákazníky 

(informace o stavu zakázky a jejím dalším průběhu), v rozšíření působnosti zkušebny, 

např. rozšíření zkoušek v oblasti detektorů toxických a hořlavých plynů mimo směrnici 

ATEX, certifikaci dle IECEx.  

 

Hrozby 

Hrozbou pro FTZÚ můţe být změna legislativy EU. Přílišné soustředění na jednu 

směrnici EU 94/9/EC (regulovaná sféra jednotného trhu EU) způsobuje v případně 

zásadních změn v sektorové legislativě EU výpadek zakázek. Ohroţení můţe nastat také 

v případě dalšího prohloubení celosvětové ekonomické krize a s tím spojený úbytek 

zakázek. 

Některé společnosti zabývající se částečně stejnou činností jako FTZÚ, mají kratší 

doby pro poskytování sluţeb, hrozí tedy nebezpečí odklonu zákazníků ke konkurenci, 

zvláště v případech kdy při procesu posuzování technologií není z pohledu platné 

legislativy nezbytné pouţít Autorizované osoby. Vzhledem k poţadované odbornosti  

a dlouhé době zácviku (v průměru 3 roky), jsou také tendence k odlákání nejzkušenějších 

zaměstnanců do zahraničních firem, nabízejících vyšší ohodnocení a benefity. 

 

Vyhodnocení SWOT analýzy 

Spojením rozsáhlé nabídky sluţeb, kvalitně odvedené práce a výhodných cen  

si podnik vybudoval dobrou pověst nejen v ČR, ale v celém světě. Zkoušení a následná 

certifikace je velmi specifický proces, ve kterém hraje velkou roli lidský faktor. Přijetím 

nových zaměstnanců na pozice odborných znalců, ale i pracovníků zkušební laboratoře 

pomůţe ke zlepšení sluţeb a zkrácení doby schvalovacích procesů.  

K odstranění slabých stránek a pro celkové zkvalitnění sluţeb v rámci celého 

průběhu schvalovacího procesu se vedení FTZÚ rozhodlo řešit pomocí zakoupení části 

modulu informačního systému K2 Workflow. Cílem zvoleného informačního systému  

je zavést přehled v evidenci zakázek a nákladů na jednotlivé zakázky v FTZÚ. 



36 

6.2.2 Modul K2 Workflow 

V současné době je na trhu jiţ poměrně široká škála systémů pro správu workflow 

či systémů pro správu business procesů. Společnost K2 atmitec, s.r.o. působící na českém 

trhu v oblasti informačních technologií, jako výrobce a dodavatel informačních systémů, 

navrhla pro firmu FTZÚ modul K2 Workflow (dále jen K2), který umoţňuje odstranit 

neduhy celého procesu certifikace. Hlavní je funkce monitoring, která slouţí vedení 

společnosti pro dozorování a kontrolu procesů, aniţ by je musela osobně řídit. 

Administraci a monitoring systému zajišťuje administrátor, který zakládá a ruší 

uţivatele. Účastníkům jsou přiřazeny role a stanovena pravidla odpovědnosti  

a chování v rámci konkrétních činností, kde se sledují stavy jednotlivých procesů, vytíţení 

uţivatelů, nedodrţení termínů, prostoje apod. Obecně řečeno jsou účastníci seskupováni 

podle potřeby do organizačních struktur, odpovídajících jejich odpovědnostem, 

pravomocem a vztahům vzájemné nadřízenosti a podřízenosti. Vzniká tak organizační 

model, který je důleţitým datovým zdrojem pro definici i řízení průběhu procesu.  

Grafickým reprezentantem celého procesu je mapa procesu, kde se dá vysledovat, 

v jakém stádiu je daná zakázka. Zeleně jsou v grafu označeny (ohraničeny) kroky a šipky, 

které uţ byly zpracovány. Červeně je označen krok, na kterém proces právě stojí (krok, 

který se aktuálně zpracovává). Vedení i kaţdý pracovník má tak vţdy aktuální informaci  

o stavu vyřizování procesu. 

 

 

Obr. 4 Modul řízení zakázek systémem K2 workflow 
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Na grafu – viz obr. 4, vidíme průběh celého toku schvalovacího řízení od zaloţení 

zakázky (přijetí přihlášky) po její rozdělení, přes kontrolu ředitele aţ po následnou 

fakturaci a odeslání zákazníkovi. Graf byl pro potřeby FTZÚ rozdělen do tří větví: 

 horní větev zobrazuje pouze funkční zkoušky bez následné certifikace, 

 prostřední větev zobrazuje členění celého certifikačního procesu s nutnými 

funkčními zkouškami, 

 spodní větev zobrazuje certifikaci bez nutných zkoušek (např. stanovisko 

zkušebny, inspekční činnost či dozorový audit). 

Celý graf obsahuje kroky administrativní, rozhodovací a kroky jednotlivých 

činností, vykonávaných na certifikačním orgánu a zkušební laboratoři. Ke kaţdému kroku 

je přiřazena skupina a role, takţe v rozhodovacích krocích vedoucí přidělují zakázku 

jednomu pracovníkovi ze skupiny a schvalují výstupy (popřípadě zamítají/navracejí 

zakázku k doplnění). Kaţdý krok má definované povinné a nepovinné výstupy (vloţení 

dokumentu se zadáním zkoušek, vloţení čísla protokolu, vloţení čísla certifikátu, vloţení 

dohodnuté ceny), bez kterých nelze proces přesunout do dalšího kroku.  

 

Obr. 5 Jednotlivé kroky v procesu 
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Definování těchto povinných proměnných zároveň umoţňuje víceparametrové 

vyhledávání a porovnávání jednotlivých zakázek podle typu. Administrativní kroky slouţí 

k záznamu přijetí zakázky, vystavené faktury, odeslání výstupních dokumentů a vrácení 

vzorků po ukončení zakázky. Zároveň v této administrativní fázi umoţní kontrolu 

nezaplacených pohledávek – rozhodnutí o pozastavení certifikátů (protokolů o zkouškách) 

či neodesílání zákazníkovi aţ do doby zaplacení všech pohledávek. 

V kaţdém kroku je moţno vkládat k danému procesu poznámky a kopie e-mailů – 

viz obrázek 5, popřípadě do archívu vkládat k danému procesu stanovené dokumenty 

(např. naskenované přihlášky, protokoly, certifikáty, faktury v nejrůznějších formátech – 

Word, Excel). 

Workflow umoţňuje nahlíţet vedoucím (obr. 6), kolik zakázek mají 

rozpracovaných (v určitém kroku) jednotliví podřízení pracovníci a podle toho efektivněji 

rozdělovat práci, kdykoliv vyhodnocovat činnost v jednotlivých krocích (přehled zakázek, 

u kterých trvalo např. zadání zkoušek, nebo provedení zkoušek déle neţ např. 4. týdny). 

 

 

Obr. 6 Rozpracované zakázky konkrétního pracovníka 

Pro dlouhodobé sledování umoţňuje workflow záznam všech zakázek, doby jejich 

trvání, ceny a dalších předem specifikovaných sledovaných kroků vyhodnocení účinnosti 

řízení procesů, identifikaci slabých míst a můţe být uţitečným zdrojem pro trvalé 

zlepšování všech činností ve firmě. 

Pomocí revize postupů je kdykoliv moţné upravit jakýkoliv krok, vloţit jakoukoliv 

další činnost, popřípadě podmínky pro jednotlivé kroky, podle poţadavku vedení. 
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6.2.3 Případová studie pro analýzu zavedení systému pomocí teorie omezení 

Společnost, ve které jsem zaměstnaná a kde probíhala popisovaná implementace,  

se zabývá zkoušením elektrických a strojních zařízení z hlediska nevýbušnosti. Certifikace 

můţe být, z hlediska časového, dlouhodobý proces, protoţe zahrnuje nejen samotnou 

certifikaci, tedy vystavení konečného dokladu pro zákazníka, ale i posouzení dokumentace 

zařízení a zkoušky podle příslušných norem. 

Mějme firmu, která poţádá FTZÚ, s. p. o certifikaci svého výrobku – např. svítidlo. 

Prvotním krokem je přijetí Přihlášky ke schvalování. Realizace zakázky je tvořena 

několika procesy, které na sebe navzájem navazují.  

Založení zakázky a její specifikace 

Zaloţením zakázky je administrativní zápis do systému K2, coţ je prvotním 

vstupem do procesu. V případě nové firmy se do databáze zapíší všechny náleţitosti – 

obchodní název firmy vč. sídla a identifikačního čísla, potřebné pro konečnou fakturaci  

a podrobný popis daného zařízení, všech zkoušených typů a poţadavek zákazníka. V tomto 

případě se jedná o novou firmu a její první certifikaci. 

Rozdělení zakázky a její přidělení 

Dalším krokem v daném schvalovacím procesu je rozdělení zakázky. Na základě 

specifikace zákazníka, byla námi zvolená zakázka přidělena certifikačnímu oddělení, 

protoţe se jedná o certifikaci, při které jsou vyţadovány zkoušky.  

Vedoucí certifikačního orgánu určí znalce, kterému je zakázka přidělena  

a přidělení zaznamená do systému K2. Znalci se přidělená zakázka zobrazí „K vyřízení“. 

Tímto krokem začíná celý soubor podprocesů, které budou následovat. Pracovník zároveň 

dostane přihlášku ke schvalování a dokumentaci v papírové formě a zaloţí sloţku 

s příslušným evidenčním číslem. V systému K2 se dozví, zda přišel na zkušebnu vzorek 

zařízení. Vyplní „Zadání zkoušek“, kde specifikuje, jaké zkoušky budou potřeba  

a odsouhlasí v systému K2. 

Zadání zkoušek 

Zkoušky mohou být zadány, tedy rozděleny dřív, neţ přijde příslušný vzorek a to 

kvůli zdlouhavému časovému procesu a omezené kapacitě zkušebny. V zadání jsou 

uvedeny všechny potřebné zkoušky a normy včetně příslušných článků, podle kterých se 

bude zkoušet. To je následně odesláno systémem K2 vedoucímu zkušební laboratoře. 
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Provedení zkoušek, zpracování protokolu 

Vedoucí zkušební laboratoře podle zaslaného zadání určí technické pracovníky 

k vykonání příslušných zkoušek. V tomto případě se bude jednat o následující zkoušky: 

 zkouška krytí, 

 kontrola provedení – měření spár pevného závěru, 

 zkouška odolnosti proti teplu, chladu, 

 zkouška odolnosti proti nárazu, 

 zkouška oteplení, 

 zkouška tepelným šokem, 

 zkouška odolnosti proti chemickým činidlům, 

 základního výbuchového tlaku, přetlaková - dynamická, nevýbušnost. 

Po provedené zkoušce kaţdý technik vypracuje protokol a provedení odsouhlasí 

v systému K2, tím se proces zkoušek posune k dalšímu technikovi na zpracování.  

 

Pro lepší přehlednost jsem všechny zkoušky uspořádala do tabulky (tab. 1)  

a následně graficky zpracovala (obr. 7), včetně časového rozmezí trvání a moţných příčin 

zpoţdění schvalovacího procesu. 

 
Tab. 1 Přehled zkoušek potřebných pro certifikaci svítidla 

Typ zkoušky Zahájení Ukončení Doba trvání Možná rizika 

Zkouška krytí 20.10.2011 21.10.2011 8 h Vniknutí vody a prachu 

Kontr. provedení – spáry 

pevného závěru 

12.9.2012 12.9.2011 2 h Naměřené hodnoty 

neodpovídají dokumentaci 

Odolnost proti teplu a chladu 12.9.2011 11.10.2011 4 týdny Deformace vzorku 

Odolnosti proti nárazu 11.10.2011 11.10.2011 1-3 h Poškození, rozbití vzorku 

Oteplení 9.9.2011 14.9.2011 6-8 h Poškození vzorku 

Tepelným šokem 14.10.2011 14.10.2011 2-3 h Prasknutí skla 

Odolnosti proti chem. činidlům 17.10.2011 19.10.2011 2x24 h Poškození těsnění 

Základního výb. tlaku, 

přetlaková - dynamická, 

nevýbušnost 

25.10.2011 26.10.2011 12 h Přenos výbuchu do okolí, 

poškození 
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Obr. 7 Grafické zpracování doby trvání zkoušek 

 

Zpracování certifikátu 

Po dokončení poslední zkoušky je dalším krokem procesu „certifikace“. Znalci se 

objeví zakázka ve stavu „K vyřízení“ a jsou mu v papírové formě předány všechny 

protokoly s výsledky zkoušek (včetně cen za jednotlivé zkoušky). Znalec vyhodnotí 

výsledky zkoušek, zkontroluje a potvrdí dokumentaci. Na základě výsledných hodnot 

připraví koncept příslušného certifikátu a odsouhlasí v K2.  

Certifikát je s celou sloţkou (zakázkou), která obsahuje veškeré dokumenty spojené 

se schvalováním, předán řediteli ke kontrole. Ředitel zkontroluje, zda je zakázka v souladu  

s náleţitostmi, odsouhlasí vystavení certifikátu a potvrdí v systému K2. 

Fakturace, odeslání, archivace 

Fakturace je jedním z posledních kroků v rámci schvalovacího procesu.  

Fakturantka dostane všechny potřebné informace k vystavení faktury – cenu zkoušek, cenu 

za práce znalce. V databázi můţe zkontrolovat, zda se v rámci schvalování neuskutečnila 

sluţební cesta, zákazník zaplatil zálohu. Na základě všech zjištění vystaví fakturu  

za provedené práce. 

Písařka zkontroluje formální správnost konceptu certifikátu a vystaví příslušný 

certifikát o přezkoušení typu. Dokumenty (certifikát, potvrzená dokumentace a faktura, 

případně vzorek) jsou zaslány zákazníkovi a vše se následně odsouhlasí v systému K2.  
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Posledním krokem v celém procesu je zapsání do archivní databáze protokolů  

i certifikátů a zaloţení sloţky do archívu FTZÚ. Všechny záznamy musí být archivovány 

po dobu minimálně 10 let. 

6.2.4 Analýza případové studie 

Časový průběh celého schvalovacího procesu je shrnut v tab. 2 a obr. 8.  

Tab. 2 Přehled celého schvalovacího procesu 

Krok procesu Délka trvání 

den 

Důvody prodloužení procesu 

Zaloţení zakázky a její přidělení 2 -- 

Zpracování zakázky  12 Nedodání dokumentace / vzorku, nedostatečná či 

nevyhovující dokumentace 

Provedení zkoušek  56 Nevyhovující zkoušky, poškození/zničení vzorku 

Schválení protokolů 2 Chybná měření 

Zpracování certifikátu 4 Nevyhovující protokoly, neodpovídá normám 

Fakturace a odeslání 7 Dovolená, nemoc (zpoţdění), Nezaplacená faktura 

Archivace 1 -- 

 

Schvalovací proces svítidla

56

0
2

12

2 4 7
1

0

10

20

30

40

50

60

Přijetí

přihlášky

Založení

zakázky

Zpracování

zakázky 

Provedení

zkoušek 

Schválení

protokolů

Zpracování

certifikátů

Fakturace a

odeslání

dokumentů

Archivace

Kroky procesu

D
él

k
a
 t

rv
á
n

í

Délka trvání [den]

 

Obr. 8 Grafické zpracování doby schvalovacího procesu svítidla 
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Kroky zaloţení zakázky, její specifikace a přidělení zahrnují hodinové časové 

úseky a pro potřeby vyhodnocení jsou příliš malé. Proto jsem je spojila do jednoho celku 

nazvaného „Zaloţení zakázky“, který trvá v průměru jeden aţ dva pracovní dny. Úzkým 

místem v tomto procesu je nedodání dokumentace nebo vzorku či dodání nevyhovující 

dokumentace. Vyţádání vzorku nebo dokumentace závisí na komunikaci se zákazníkem. 

„Zpracování zakázky“ zahrnuje přidělení zakázky příslušnému znalci, posouzení 

dokumentace a zadání zkoušek. Délka tohoto procesu opět závisí na komunikaci  

se zákazníkem a na pracovním vytíţení znalce. 

Vyhodnocením tab. 1 a 2 a obou grafických zpracování (obr. 7 a 8) je patrné,  

ţe zkoušky jsou nejdelším článkem v celém schvalovacím procesu – trvají od několika 

hodin po dobu několika týdnů a stávají se tudíţ nejvíc rizikovým místem v celém 

schvalovacím procesu. Při kaţdé z těchto zkoušek můţe být zjištěna neshoda 

v naměřených hodnotách, vzorek můţe být poškozen nebo zcela zničen. Vyţádání nového 

vzorku prodlouţí celý schvalovací proces o několik týdnů aţ měsíců.  

Úzkým místem pak je neefektivní rozvrţení návaznosti zkoušek a jednotlivých 

techniků. Komplikací modulu K2 workflow je, ţe se proces zkoušek vrátí znovu  

na začátek – „Zaloţení zakázky“. 

6.3 Porovnání starého a nového systému s odhalením úzkých míst 

Ve společnosti FTZÚ byly informace před zavedením informačního systému 

workflow vedeny v databázích v programu Microsoft Access. Jednalo se o databázi pro 

evidenci došlé pošty, evidenci vzorků, databáze protokolů a databáze ukončených 

certifikátů. Tyto nebyly mezi sebou navzájem provázány a ţádný z pracovníků do nich 

nemohl v průběhu děje vstoupit. Jednalo se spíše o formu „elektronické kartotéky“,  

ve kterých se jednotlivé informace objevily u pracovníků aţ po skončení celého průběhu 

schvalovacího procesu. Nebyla moţnost rychlého dohledání, v jakém stádiu je určitá 

zakázka, kdy byla dokončena, jaká byla její cena. 

Starý systém, jak uţ bylo uvedeno, postrádal jednoznačný systematický přístup  

a dohledání místa (pracovníka) v toku informací - kde došlo ke zpoţdění nebo k selhání. 

Důsledkem byla prakticky nemoţnost provedení rychlé nápravy. Vysoký podíl lidského 

faktoru byl ovlivněn interpersonálními vztahy (kdo je s kým „za dobře“, tomu se provede 

příslušný úkon přednostně a naopak). 
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Naproti tomu nový systém workflow umoţňuje nahlíţet vedoucím, kolik zakázek 

mají jednotliví podřízení pracovníci rozpracovaných (v určitém kroku) a podle toho 

efektivněji rozdělovat práci, kdykoliv vyhodnocovat činnost v jednotlivých krocích 

(přehled zakázek, u kterých trvalo např. zadání zkoušek, nebo provedení zkoušek déle neţ 

např. 4. týdny). 

Jednotlivé procesy umoţňují i pracovníkům ve skupině vhodně reagovat na 

poţadované termíny – umoţňují předání certifikace (zkoušek) vzájemně mezi sebou  

(se záznamem o předání) mezi pracovníky jedné skupiny.  

6.3.1 Zhodnocení z pohledu zaměstnanců 

Vzhledem k počítačovému zpracování je umoţněn přístup do systému kaţdému 

pracovníkovi na úrovni jeho kompetencí a moţnost být objektivně informován o aktuálním 

stavu zakázky, na níţ se podílí.  

Úzkým místem v  krocích „Zpracování zakázky“ a „Certifikace“ je nedostatečná či 

nevyhovující dokumentace, nedodání vzorku, nevyhovující zkoušky. K odstranění úzkého 

místa je nutná častá komunikace se zákazníkem a vyţádání si co nejrychlejšího dodání 

správné dokumentace či vzorku. 

Dočasným nedostatkem informačního systému K2 workflow je omezené 

nadefinování jednotlivých kroků. Stávající systém neumoţňuje připsání dodatečných 

zkoušek v případě vyţádání nových zkoušek. Celý schvalovací systém tak nemůţe navázat 

v místě přerušení, ale musí začít od začátku – zaloţením zakázky.  

V případě opakovaných či zrušených zkoušek stejné zakázky chybí moţnost  

změny (sníţení/navýšení) konečné ceny. Dopsání několika komentářů se můţe zdát 

nepřehledným. 

Dalším problémem z pohledu zaměstnanců je nemoţnost editování. V momentě, 

kdy pracovník odsouhlasí zvolený krok, a uvědomí si chybu, nemá šanci k jakémukoliv 

zpětnému kroku. Změnu je nutné řešit s administrátorem nebo pomocí dodatečných 

komentářů. 

V okamţiku odeslání zakázky na zkoušky, ztrácí znalec „kontrolu“ nad danou 

zakázkou. Při větším mnoţství rozpracovaných zakázek neexistuje ţádné „varování“, ţe se 

s určitou zakázkou delší dobu nic neděje (např. kapacitní přetlak ve ZL). 
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6.3.2 Zhodnocení z pohledu vedení firmy 

Z pohledu vedení firmy celý proces certifikace výrobku, za pomoci systému 

workflow, umoţňuje managementu firmy být v kaţdém okamţiku informován o stavu té 

které zakázky a přijmout konkrétní opatření k optimalizaci procesu certifikace od jejího 

začátku aţ po předání výsledku zákazníkovi.  

Modul K2 Workflow je nastaven jako flexibilní tak, aby umoţňoval volné 

definování podle různě zvolených kritérií (např. podle neukončených zakázek, vlastníka 

procesu, zadávání zkoušek aj.) a tím včas zjistit vytíţenost zvoleného pracovníka či 

podrobně vysledovat úzké místo daného procesu. V případě zjištění úzkého místa, poslat 

informaci nadřízenému nebo předat splnění úkolu jinému pracovníkovi.  

Je rovněţ uţitečným nástrojem pro marketing, neboť uvádí základní údaje  

o zákaznících, jejich rozčlenění na jednotlivé země a umoţňuje i jejich vyhodnocení  

z hlediska počtu zakázek za dané období a typu zakázek.  

Dále je moţno kontrolovat ceny za určité druhy zkoušek, zamezit tím cenovým 

výkyvům a zajistit spokojenost zákazníka. V případě navýšení předem dohodnuté ceny  

je bezproblémové dohledání místa, kde došlo ke změně (např. opakování zkoušek). 

6.3.3 Návrhy a doporučení 

Vyhodnocením analýzy případové studie v kapitole 6.2.4 a předchozích zhodnocení 

je patrné, ţe nejuţším místem v posuzovaném schvalovacím procesu jsou zkoušky. Časová 

náročnost zkoušek a délka trvání je předepsaná normou a však neumoţňuje urychlení 

procesu zkoušení jako takového.  

Jednou z moţností pro zlepšení schvalovacího procesu je funkce monitoring, která 

umoţňuje kdykoliv nahlíţet vedoucím, kolik zakázek mají jednotliví pracovníci 

rozpracovaných a podle toho efektivněji rozdělovat práci. Zamezením úzkého místa pak 

můţe být úprava činností či převedení kroku na jiného pracovníka (méně vytíţeného).  

Nový systém má v začátcích implementace spoustu chyb, které je potřeba 

v průběhu uţívání odhalit a změnit. Např. omezená moţnost editace jednotlivými 

pracovníky a nadefinování nových návazností v místě přerušení. 
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7 Závěr 

Obecně se má za to, ţe účinný informační systém můţe pomoci od mnoha potíţí, se 

kterými se musí vedení firem potýkat. Problémem ale zůstává, jak jej efektivně budovat  

a provozovat, zejména v současné době, kdy zpracování informací začalo být nástrojem 

konkurenčního boje mezi firmami a moţností získat určitou konkurenční výhodu. Navíc je 

kaţdá firma jiná a jiná bude i její cesta k úspěšné realizaci a vyuţívání IS. 

Cílem této práce bylo analyzovat zavedení nového informačního systému workflow 

pro řízení zakázek. První kapitola je souhrn vědomostí a poznatků, nezbytných pro úspěšný 

návrh, implementaci a evaluaci podnikových informačních systémů. Jedná se zejména  

o vysvětlení pojmů podnikový proces, procesní řízení, podnikové informační systémy  

a informační systém workflow a jejich význam v procesu řízení.  

Praktická část je věnována stručné charakteristice společnosti FYZIKÁLNĚ 

TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Ostrava-Radvanice, ve které probíhala 

implementace. Byla provedena analýza původního systému řízení zakázek spojených  

se schvalováním výrobků na FTZÚ. Analýzou SWOT byly odhaleny slabé stránky, které 

vedly vrcholový management firmy k rozhodnutí implementovat nový informační systém 

K2 workflow.  

Za pomoci Goldrattovy teorie omezení byla na vybraném procesu schvalování 

provedena případová studie nově zavedeného systému. Jedná se o obecně pouţitelnou 

metodu, jejíţ snahou posoudit procesy a objevit úzká místa, která nejvíce brzdí organizaci 

a soustředit se na jejich zlepšení.  

Z analýzy případové studie vyplynulo, ţe úzkým místem tohoto procesu byly dílčí 

zkoušky schvalovaného zařízení. Délka trvání zkoušek je dána normou a časové zrychlení 

není moţné. Posílení úzkého místa spočívá převáţně v monitorování a kontrole vytíţenosti 

jednotlivých pracovníků a v efektivnějším rozdělování práce. V tomto případě je nový 

systém přínosem pro vrcholový management firmy. 

Nevýhodou implementace nového informačního systému je, ţe řadoví zaměstnanci 

nevědí, co vedení firmy očekává od zavedení systému a jsou k tomu více méně lhostejní. 

Necítí se být organizátory a spolutvůrci vlastní práce a cítí se naopak tímto systémem 

omezováni. 
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Zavedení nového informačního systému by však nemělo být chápáno jen jako 

„sledování“ jednotlivých zaměstnanců podniku, ale jako nástroj ke zvýšení efektivity  

a výkonnosti podniku a stanovení jasných kompetencí za jednotlivé výkony v činnosti 

podniku.  

Automatizace procesů pomocí workflow by v budoucnosti mohla přinést nové 

moţnosti pro neustálé zlepšování firemních procesů. Vedení firmy poskytne přehledné 

výstupy o práci jednotlivých pracovišť a pomůţe zlepšit komunikaci se zákazníky FTZÚ. 

Při správném vyuţívání výstupních informací můţe management efektivněji vyuţívat 

volné kapacity, především v laboratořích, a tím zvýšit mnoţství realizovaných zakázek. 

Tím by se zajistila konkurenceschopnost firmy, zvýšení zisku ve formě sníţení nákladů  

na jednotlivé zakázky a následně i moţné vyšší finanční ohodnocení samotným 

zaměstnancům. 

Na druhou stranu je zřejmé, ţe s kaţdým odstraněním úzkého místa se objeví další 

omezení na jiném místě procesu a posilování úzkých míst se tak stává nikdy nekončícím 

procesem.  

Celkově se tedy dá konstatovat, ţe systém workflow přinesl FTZÚ: 

 sjednocení procesů ve společnosti, 

 zjednodušení, zrychlení a zprůhlednění schvalovacích procesů a jejich 

jednotlivých kroků, 

 moţnost rychle a flexibilně reagovat na okamţitou situaci a sjednat nápravu, 

 rychlejší a kvalitnější odezvy na úkoly stanovené pracovníkům (eliminace 

časových prodlev). 
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