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Abstrakt 

Diplomová práce na téma inteligentní dokument v rámci úvodních kapitol poskytuje 

přehled základní problematiky vztahující se k inteligentním dokumentům. V těchto 

teoretických kapitolách je podstatná část věnována analýze možných aplikací části 

znalostního managementu v praxi. Praktická část práce obsahuje postup návrhu 

struktury a realizaci konkrétního inteligentního dokumentu. Součástní je také hodnocení 

a výběr z prostředků pro tvorbu inteligentních dokumentů a ukázka rozdílu mezi 

běžným elektronickým a inteligentním dokumentem. V závěru praktické části jsou 

veškeré poznatky implementace inteligentního dokumentu v praxi shrnuty, a je 

ohodnoceno jak jeho uplatnění, tak možnosti rozšíření a změn. 

 
 

Klíčová slova 

inteligence, dokument, inteligentní dokument, PDF, XML 
 
 

Abstract 

This diploma thesis, interested in intelligent documents, covers, in its introductory 

chapters, the basic problematics of inteligent documents. The major part of major part 

of these theorethical chapters is devoted to the analysis of possible practical applications 

of certain parts of knowledge management. The second part of the thesis, focused more 

on a practical usage of intelligent documents, includes the proposition of the actual 

structure and the realization of the specific intelligent document. This part also includes 

the evaluation and the examples of the differences between an ordinary electronic 

document and an intelligent document. The conclusion of the practical part of the thesis 

is the summary of all the findings concerning the practical implementation of an 

intelligent document and the evaluation of possible applications, extension possibilities 

and changes of such intelligent document. 

 
 

Keywords 

intelligence, document, intelligent document, PDF, XML 
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1 ÚVOD 

 
Během posledních desetiletí se témata související s umělou inteligencí dostávají 

čím dál více do podvědomí i neodborné veřejnosti jako něco zcela běžního a 

přirozeného.  

Inteligentní prostředky usnadňující konání lidského jedince (či skupiny) byly před 

téměř 100 lety výsadou vědeckofantastických divadelních her a románů, odkud se 

postupně pomalými kroky dostávaly v rámci čím dál náročnějších projektů do laboratoří 

nejrůznějších výzkumných ústavů a společností.  

V dnešní době je užívání inteligentních prostředků již na takové úrovni, že 

nejenom, že jsou součástí mnohých pracovních procesů, ale jejich správná 

implementace a užívání může být klíčové pro efektivní vývoj pracovní skupiny a i celé 

společnosti. Názornou ukázkou takového prostředku je právě inteligentní dokument. 

Kapitola č. 2 obsahuje v rámci seznámení se s problematikou inteligentních 

dokumentů rozbor, vlastní hodnocení terminologie a konkrétní zařazení v hierarchii 

práci se znalostmi a samotného znalostního managementu. 

Kapitola č. 3 obsahuje analýzu aplikací inteligentních dokumentů, hodnocení jejich 

výhod a stejně tak hodnocení jejich nevýhod. Část je věnována popisu formátu 

inteligentních dokumentů. 

Kapitola č. 4 obsahuje proces tvorby inteligentních dokumentů. Výrazná část je 

věnována prostředkům, které se podle daných parametrů při tvorbě inteligentních 

dokumentů užívají. 

Kapitola č. 5 obsahuje postup a realizaci inteligentního dokumentu Zpráva od 

směny, jenž je na základně hlavních parametrů určen pro pracovní skupinu spadající 

pod renomovanou nadnárodní společnost. Součástí je také hodnocení a výběr z 

prostředků pro tvorbu inteligentních dokumentů a ukázka rozdílu mezi běžným 

elektronickým a inteligentním dokumentem. Závěr kapitoly hodnotí nasazení 

realizovaného dokumentu v pracovním procesu spolu s možnostmi případného rozšíření 

a změn. 



 10

2 ZÁKLADNÍ POJMY 

 
V odborné literatuře nebyl pojem inteligentní dokument doposud nijak pevně 

definován. Ve velmi zjednodušené formě se tak dá říci, že inteligentní dokumenty jsou 

takové dokumenty, které jsou obdařeny jistým druhem inteligence. 

Ačkoli existuje několik pohledů na definici inteligentního dokumentu, téměř 

všechny definice opomíjí možnost pohlížet na inteligentní dokument jako na fyzické 

zařízení (hardware) a jsou tak vzhledem k blízké budoucnosti značně nedostačující.  

Inteligentní dokument je ve většině případů automaticky ne zcela správně spojován 

výhradně se softwarovými (programovými) prostředky počítačů či jiných 

elektronických zařízení. Ovšem současné technické pokroky v oblasti nanotechnologií 

(koncept Nokia Morph [Nok08]), v oblasti zobrazování (elektronický papír) poměrně 

jasně dokazují, že inteligentní dokument ve velmi blízké době bude možno chápat a 

užívat i jako fyzické zařízení.  

Pokud budeme s tímto ohledem přistupovat k definici inteligentního dokumentu, 

tak můžeme říci, že „inteligentní dokument, je takový elektronický a nebo fyzický 

dokument, který obsahuje minimálně takovou úroveň inteligence, která rozpozná a 

usnadní úkon uživatele“ [Ves06] [Lin08]. 

Když se na samotný výraz inteligentní dokument podíváme laickým okem, tak je 

zřejmé, že je tvořen dvojicí slov: dokument a inteligence.  

S definicí inteligentního dokumentu je přímo spojen další významný pojem, 

inteligentní management, ve kerém inteligentní dokument představuje jeden z mnoha 

pohledů aplikace inteligentních prostředků. 

 

2.1 Dokument 

 

Výraz dokument je oproti spojení inteligentní dokument natolik běžný a zažitý, že 

na něj existuje nezměrné množství pohledů. Je velmi obtížné vybrat právě ten jeden 

správný (a s ním tu správnou definici), či nejlépe vyhovující. Avšak pro představu 

odlišných pojetí je vhodné uvést alespoň některé. 
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Na základě jednoho z pohledů na dokument jako na fyzickou formu se dá definovat 

dokument „jako něco hmatatelného, co s pomocí znaků, slov a symbolů zaznamenává 

komunikaci či fakta“ [Bus10]. 

Jiná definice, více se zaměřující na elektronickou podobu dokumentu, definuje 

dokument jako „soubor dat, zpracovaných počítačem jako celek a přímo interpretovaný 

v přijatelné formě lidskému uživateli“ [Bus10] . 

Přestože jsou obě zmíněné definice velmi odlišné, tak lze nalézt soulad v jednom 

z nejdůležitějších bodů. Ani jedna definice neomezuje vzhled, formu či obsah. Musí být 

však splněna jediná logická podmínka. Dokument musí být nositelem určité informace 

(fakt, záznam komunikace atd.).  

 

2.2 Elektronický dokument 

 

Pokud budeme chtít s pojmem dokument operovat v oblasti inteligentních 

dokumentů, dojdeme k tomu, že je potřeba se v současné době omezit na specifický 

druh dokumentů – a to dokumenty elektronické (ovšem jak už bylo dříve zmíněno, je 

potřeba, vzhledem k neustálému rozvoji v oblasti techniky, brát v potaz i možnou 

existenci inteligentních dokumentů v jejich fyzické podobě).   

Ačkoli jsou elektronické dokumenty podskupinou obecných dokumentů, platí pro 

ně, s ohledem na definice, obdobné podmínky. Existují desítky definic elektronických 

dokumentů, ale vybrat z nich jedinou specifickou definici a označit ji za tu universální 

správnou je obtížné. 

 Jednou z možností jak definovat elektronický dokument, je říci, že „elektronický 

dokument je označení digitálně zpracovaného dokumentu, který je možno editovat 

pomocí počítače. Není fyzicky na papíře, ale je virtuálně uložen v počítačové paměti“ 

[Its10]. 

 Další definice praví, že „elektronický dokument je nějaký elektronický obsah, který 

je určen k použití ve své elektronické formě anebo ve formě tištěného výstupu“ [Its10]. 

 Mezi nejčastěji užívané formáty elektronických dokumentů se řadí DOC od 

společnosti Microsoft a PDF (Portable Document Format) od společnosti Adobe. 



 12

V poslední době se dostává na výsluní také formát ODF (OpenDocument), který je 

oproti DOC a PDF universálním otevřeným souborovým formátem.  

 

2.3 Inteligence 

 

Stejně jako existuje nespočet definic výrazu dokument, existuje také nespočet 

definic výrazu inteligence.  

Jako inteligence se dá obecně považovat vlastnost živých organismů, která těmto 

organismům v přírodě dává mimořádné postavení. Jako vlastnost je vrozená, takže její 

míru nelze ovlivnit, ale lze ji různými způsoby rozvíjet. Je také prostředkem, kterým 

mohou živé organismy efektivně reagovat na změny prostředí a využívat jich ke svému 

prospěchu [PSJ09]. Jednou z ukázkových definic inteligence je definice německého 

psychologa Williama Sterna, otce inteligenčního kvocientu (IQ). 

„Inteligence je všeobecná schopnost individua vědomě orientovat vlastní myšlení 

na nové požadavky, je to všeobecná duchovní schopnost přizpůsobit se novým životním 

úkolům a podmínkám.“ (STERN, William) 

Za zmínku stojí také definice dvou předních amerických psychologů, kterými jsou, 

často citovaní, David Wechsler a J. P. Guilford. 

„Inteligence je vnitřně členitá a zároveň globální schopnost individua účelně jednat, 

rozumně myslet a efektivně se vyrovnávat se svým okolím.“ (WECHSLER, David) 

„Inteligence je schopnost zpracovávat informace, tedy všechny dojmy, které člověk 

vnímá.“ (GUILFORD, J. P.) 

Rozlišujeme několik typů inteligence. Howard Gardner, psycholog působící na 

Harvardově universitě, vystoupil v 80. letech s teorií „inteligenční mnohočetnosti“, 

která definovala minimálně sedm nezávislých typů inteligence, kterými je lidský jedinec 

v různé míře obdařen. Patří mezi ně lingvistická inteligence, logicko-matematická 

inteligence, prostorová inteligence, muzikální inteligence, tělesně-pohybová inteligence, 

intrapersonální inteligence a interpersonální inteligence. Gardnerova teorie inteligenční 

mnohočetnosti také stanovila, že tyto typy inteligence jsou u různých osob různě 

rozvinuty v závislosti na dědičnosti a prostředí [Mal09]. 
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Vzhledem k tomu, že všechny tyto typy inteligence jsou výhradně vázány k živým 

organismům, mohlo by se zdát, že obecný popis inteligentních dokumentů je částečně 

v rozporu se samotnou definicí inteligence. Nelze totiž zcela jednoznačně tvrdit, že 

inteligentní dokumenty jsou právě takové dokumenty, které jsou obdařeny jistým 

stupněm inteligence, protože například elektronický dokument nelze ze své podstaty 

řadit k živým organismům. Proto je potřeba zdůraznit, že se v obecném popisu mluví 

právě o jistém stupni inteligence, pod kterým se ve většině případů skrývá další pojem 

z oblasti inteligence, umělá inteligence. 

 

2.4 Umělá inteligence 

 

 V současné době, kdy umělá inteligence (zkráceně UI, nebo také někdy označována 

jako AI – dle svého anglického ekvivalentu „artificial intelligence“) předčila svou 

obměnu ve vědeckofantastických románech, představuje vlastní obor, který je velmi 

rozsáhlý a zároveň stále přesně nedefinovaný. Stejně jako neexistuje jednoznačná 

definice pojmu inteligence, neexistuje ani jednoznačná definice pojmu umělá 

inteligence. Každá z velkého množství odborných literatur uvádí různorodé, přesto sobě 

se podobající definice. 

 Velmi známá je definice jednoho z nejvýznačnějších odborníků současnosti na poli 

umělé inteligence, Američana Marvina Lee Minskyho, jenž je mimo jiné i 

spoluzakladatelem laboratoře umělé inteligence na Massachusettském technologickém 

institutu (MIT), jedné z neprestižnějších technických universit na světě.  

 „Umělá inteligence je věda o vytváření strojů nebo systémů, které budou při řešení 

určitého úkolu užívat takového postupu, který – kdyby ho dělal člověk – bychom 

považovali za projev jeho inteligence.“ (MINSKY, Marvin Lee) 

 Minského definice umělé inteligence jako vědy se ovšem ve své podstatě omezuje 

pouze na takové úkoly, které vyžadují u člověka užití inteligence. Daleko širším 

pohledem disponuje například definice českého profesora Zdeňka Kotka, který působil 

na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. 

 „Umělá inteligence je vlastnost člověkem uměle vytvořených systémů 

vyznačujících se schopností rozpoznávat předměty, jevy a situace, analyzovat vztahy 
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mezi nimi, a tak vytvářet vnitřní modely světa, ve kterých tyto systémy existují, a na 

tomto základě pak přijímají určitá rozhodnutí, za pomoci schopností předvídat důsledky 

těchto rozhodnutí a objevovat nové zákonitosti mezi různými modely nebo jejich 

skupinami.“ (KOTEK, Zdeněk) 

 Kotkova definice umělé inteligence jako vlastnosti vytváří prostředí, které je 

schopno určit klíčové teoretické úlohy spadající právě do oblasti umělé inteligence.      

 Pokud budeme vnímat umělou inteligenci jako vědní disciplínu, zjistíme, že nemá 

pevně vymezený předmět s jednotícím teoretickým základem. Jedná se především o 

soubor metod, teoretických přístupů a algoritmů. Ty jsou v celkovém výsledku 

sjednoceny úsilím o výpočetní řešení dané problematiky. 

 Veškeré snahy vědců o vytvoření stroje, či programu, jenž bude obdařen právě tou 

„organickou“ inteligencí (nebo se jí aspoň velmi blízce přiblíží) spadají právě do oboru 

umělé inteligence a jejich úspěšné splnění je jejím hlavním cílem. [PSJ09] 

 

2.5 Znalostní management 

 
 Definice a popisy inteligentního dokumentu jsou natolik mnohoznačné, že pro 

samotný význam implementace je nutné tento pojem v rámci kapitoly o základních 

pojmech  dosadit do širšího kontextu jeho aplikace a hierarchie práce se znalostmi. 

2.5.1 Znalost 

 

 Znalost můžeme chápat jako jeden ze stupňů pomyslené pyramidy znalostní 

hiearchie.  

 Tato pyramida se skládá z: 

– šumu, 

– dat, 

– informací, 

– znalostí, 

– meta znalostí. [PSJ09] 
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 Na základě této pyramidy pak můžeme znalost označit za výsledek aktivního učení. 

Znalosti jako takové jsou nezbytné pro přeměnu dat v informace. 

 Znalosti jsou také mnohy označovány jako výsledky porozumění sdělených 

informací a také jejich začlenění mezi dříve sdělené informace. 

 Znalosti je také možno popsat jako infrormace, které poskytují postup o tom, jak 

využít jiné informace a data v nejrůznějších prostředích [PSJ09].    

  

2.5.2 Definice znalostního managementu 

 

 V odborné praxi se velmi často setkáváme s pojmem znalostní management. 

Ovšem nejrůznější oblasti lidské činnosti s tímto termínem ještě dále pracují a v rámci 

své konkrétní sféry jej omezují, či naopak rozvíjejí. Ačkoli se jedná jen o drobné 

nuance, pro přehlednost se v této práci zaměříme pouze na ty sféry užití, do kterých 

spadá inteligentní dokument, tzn. převážně do oblasti řízení a informačních technologií 

[Bur09] [Vok09]. 

 Velmi zjednodušeně se dá řici, že znalostní management je přístup založený na 

práci se znalostmi, znalostními zdroji a obecně s celým intelektuálním kapitálem 

daného prostředí (ať se jedná o společnost, či malou pracovní skupinu). 

 Pokud bychom se ale snažili nalézt zcela jasnou definici, narazíme ze strany jak 

laické, tak odborné veřejnosti na množství nejenom podobných, ale i vzájemně si 

odporujících definic [Vok09]. 

 Nejčastěji jsou v odborné literatuře citovány následující definice: 

 

 „Není to vytváření nějaké encyklopedie, která zahrne všechno, co kdo kdy znal. Při 

managementu znalostí jde spíš o to, sledovat ty, kteří znají, a rozvíjet takovou firemní 

kulturu a technologii, která je přiměje mluvit.“ (WARD, Arian) 

 

 „Na management znalostí můžeme hledět přinejmenším z dvou úhlů pohledu. První 

ho zdůrazňuje jako záměrně organizovaný manažerský systém umožňující řídit a 

využívat faktů, hypotéz, principů, zákonů, teorií a informací a vůbec všech produktů 

poznání tak, jak jej prezentuje soudobá společnost. Druhý úhel pohledu vnímá 
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management znalostí jako procesní děj produkce nových znalostí, ve kterém se řeší 

problémy, objevující zákonitosti, produkující se objektivní intelektuální novinky a 

inovace. Znalostí management neboli management znalostí je tedy procesem poznávání 

a přetváření znalostí.“ (TUMA, Miroslav) 

 

 „Znalostní management je ve své podstatě procesem, který organizaci pomáhá 

identifikovat, vybrat, uspořádat, rozšiřovat a přenášet důležité informace a odborné 

znalosti.“ (BROŽOVÁ, Helena) 

 

 „Znalostní management představuje systematický přístup k vyhledávání a 

využívání znalostí v zájmu tvorby hodnot. Zahrnuje již samotný vznik, výběr, 

zpracování, formalizaci, transformaci a ukládání znalosti do paměti, ale těžiště je 

v šíření, dalším rozvoji znalostí a v jejich efektivním využívání.“ (BUREŠ, Vladimír) 

 

 V českém prostředí je problematika znalostního managementu komplikovanější 

díky různorodému překladu původního výrazu „knowledge management“. Takže místo 

pojmu znalostní management se můžeme setkat také s pojmy management znalostí či 

řízení znalostí.  

 Jelikož v odborných kruzích stále není zcela jasně zodpovězena základní otázka, 

zda je vůbec možno znalosti řídit, lze označení „řízení znalostí“ okamžitě označit za 

značně zavádějící.  

 Pokud se více zaměříme na pojem management znalostí, zjistíme, že i současní 

odborníci se stále přou o jednotnou terminologii. Častěji se však objevují práce, jejichž 

náplní je právě odlišování znalostního managementu od managementu znalostí. Velmi 

zjednodušeně lze tedy tvrdit, že management znalostí je nedílnou součástí hierarchie 

znalostí ve znalostním managementu. Praktická ukázka tohoto tvrzení: 

 Zatímco tvorba rozhraní pro komunikaci s expertem u expertních systémů je 

v kompetenci managementu znalostí, snaha snížit organizační závislost na konkrétních 

expertech a zároveň rozhodnout o zavedení expertního systému k doplnění nebo 

nahrazení expertních rozhodnutí je věcí znalostního managementu [Bur09]. 
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2.5.3 Aplikace znalostního managementu 

  

 Jak již bylo zmíněno v podkapitole 2.5.2., nejrůznější oblasti lidské činnosti 

s termínem znalostní management ještě dále pracují. V našem případě je možno na 

management znalostí pohlížet z několika perspektiv: 

 

1. Administrativní perspektiva – sleduje změny v tocích jednotlivých dokumentů, 

které jsou a nebo budou vytvořeny zavedením znalostního managementu. Také 

sleduje potřebu vytvoření nových dokumentů, úpravu obsahu existujících 

dokumentů nebo celkové zvýšení nebo snížení administrativní zátěže v různých 

částech subjektu. Do této perspektivy spadá právě řešení v podobě inteligentního 

dokumentu. 

2. Ekonomická perspektiva – sleduje náklady a veškeré aspekty s nimi spojené při 

zavádění a realizaci znalostního managementu v daném subjektu. 

3. Implementační perspektiva – obsahuje množinu metodik zavádění znalostního 

managementu pro daný subjekt. 

4. Konceptuální perspektiva – je rámec, v němž se diskutuje provázání 

teoretických aspektů znalostního managementu a praktickými dovednostmi 

v rámci daného subjektu. 

5. Organizační perspektiva – zaměřuje se na řešení problematiky definice znalostní 

organizace a nalezení vhodné formální a také neformální struktury, úloh a 

odpovědností a organizačního učení. 

6. Personální perspektiva – zaměřuje se na vliv vedení znalostního managementu 

na řízení lidských zdrojů. 

7. Procesní perspektiva – sleduje definování a porozumění dílčích znalostních 

procesů zajišťujících realizaci jednotlivých znalostních toků. 

8. Technologická perspektiva – sleduje způsoby, kterými mohou dílčí technologie 

(např. informační, komunikační, znalostní atd.) pomoci při realizaci znalostního 

managementu v daném subjektu. [Bur09] [Vok09] 
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3 INTELIGENTNÍ DOKUMENT 

 

 Pokud se budeme chtít zaměřit na konkrétní podobu inteligentního dokumentu, 

naskytne se nám pohled na stovky nejrůznějších elektronických dokumentů a formulářů, 

o nichž jejich výrobci svorně prohlašují, že právě ten jejich určitý výrobek je 

inteligentním dokumentem. V řadě případů se ovšem jedná zcela o obyčejné 

elektronické formuláře, které neobsahují ani ten nejmenší náznak inteligence.  

 Nabízí se jistě správná otázka, jak takové obyčejné elektronické dokumenty rozlišit 

od těch inteligentních.  

 Mezi nejzákladnější požadavky na podobu a funkčnost inteligentního dokumentu 

patří, aby inteligentní dokument poskytnul pomoc svému uživateli s jeho vyplněním, a 

věcně i formálně zkontroloval jím zadaná data.  

 Pokud bychom zkoumali inteligentní dokumenty a jejich aplikace v nějaké 

pracovní skupině nebo firmě, dojdeme k tomu, že by inteligentní dokumenty měly také 

umožňovat pohyb dat a dokumentů v rámci těchto pracovních skupin. 

 Poprvé se takové inteligentní dokumenty objevily ve webové (internetové, neboli 

on-line) podobě. Jejich nedokonalost v podobě častých ztrát dat během vyplňování i 

během přenosu daly vzniknout dnešní hojně rozšířené off-line podobě. Tato podoba 

umožňuje dokument vyplnit offline a až poté odeslat na příslušné místo [Lin08]. 

Při řešení problematiky inteligentních dokumentů je potřeba se zaměřit jak na 

možnosti aplikace, tak na výhody a nevýhody, které s danou aplikací inteligentních 

dokumentů do praxe přichází. S ohledem na aplikací je potřeba zohlednit i formát 

inteligentních dokumentů, ve kterém se dané dokumenty implementují.   

 

3.1 Aplikace inteligentních dokumentů 

 

 V době, kdy technologické a finanční možnosti ještě neumožňovaly plnému 

nasazení elektronických dokumentů v provozu nejrůznějších firem (např. značné 

finanční náklady na sálové/osobní počítače, nákladná údržba, složité skladování a 
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přenášení dat atd.) veškeré dokumenty nabývaly pouze své fyzické (převážně papírové) 

podoby.  

 

 Postupem času se ale i takový oběh dokumentů stával čím dál náročnějším. Čím 

větší struktura firmy, tím byla větší pravděpodobnost, že jednotlivé části takovéto 

struktury budou ke své činnosti potřebovat nejrůznější informace právě z jednoho 

dokumentu. Mnohý dokument tak musel být nejenom přeposílán v rámci jedné budovy, 

ale i v rámci měst a někdy i v rámci států. Následně bylo potřeba řešit i archivaci těchto 

dokumentů. Není divu, že nejrůznější společnosti, výzkumné ústavy, státní složky a i 

další pracovní skupiny začaly hledat jiné řešení. A mnohé jej nalezly právě 

v inteligentních dokumentech. 

 Inteligentní dokumenty nejčastěji nacházejí uplatnění tam, kde dochází k častému 

používání totožných (nebo obdobných) dokumentů (v praxi převážně formulářů).  

  Na první pohled se může zdát, že toto je poměrně omezující podmínka, ovšem 

pokud se v současné době podíváme téměř do každého odvětví lidské činnosti, zjistíme, 

že vyplňování nejrůznějších dokumentů nás provází téměř dnes a denně (ať už jde o 

vyplňování dokumentů druhou stranou pro nás nebo vyplňování dokumentů námi pro 

druhou stranu). 

 Inteligentní dokumenty jsou využívány nejenom ve firmách, kde mohou zastřešovat 

rutinní vyplňování dokumentů na základě určitých vnitřních směrnic (plány prací, denní 

zprávy, výkazy), ale nacházejí výrazné každodenní uplatnění například i v obchodním 

styku, kde dochází k následnému předávání těchto dokumentů mezi dvěma stranami 

v konkrétní formě smluv, faktur anebo jiných podobných specifických dokumentů.  

 Další ukázkou využití může být obor lékařství. Už i dnes v České republice několik 

lékařů nemusí neustále vypisovat údaje o pacientovi a jeho pojišťovně, nemusí 

opakovaně vypisovat záznamy o předchozích vyšetřeních a provedených úkonech. 

Obdobně mohou nakládat také s žádankami o materiál, léky a další položky. Podle 

nejrůznějších vyjádření úspora jejich času je v tomto případě nesporná [Ham08].  

 Z definic, vlastností, popisu tvorby a dalších částí této práce by se mohlo na první 

pohled zdát, že inteligentní dokumenty jsou určeny výhradně pro firmy anebo 

skupinově zaměřené pracovní útvary.  
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 Existuje velké množství inteligentních dokumentů, které mohou být v jistých 

ohledech využívány jednotlivcem nezávisle na nějakém pracovním procesu. Typickým 

takovým příkladem je inteligentní daňové přiznání, inteligentní sčítání lidu atd. 

 

3.2 Výhody inteligentních dokumentů 

 

 Nejrůznější studie (v českých podmínkách například studie společnosti Sony 

[Son09]) dokazují, že je v dnešní době výhodné přistoupit na řešení problematiky oběhu 

a udržování fyzických dokumentů v podobě elektronických dokumentů. Díky tomu, že 

inteligentní dokumenty (a také inteligentní formuláře) spadají do podskupiny 

elektronických dokumentů, tyto studie a jejich výsledná tvrzení můžeme vztáhnout také 

na inteligentní dokumenty. Většinou jsou i tato tvrzení podpořena vyšší funkcionalitou 

inteligentních dokumentů. 

 Zajímavým praktickým příkladem je nasazení inteligentních formulářů v pražské 

nemocnici v Motole [Ham08]. Doktor, ošetřující lékař, či sestra mají k dispozici 

inteligentní formulář, který designově vychází z původní fyzické (papírové) podoby. 

Vyplňování tohoto dokumentu je ovšem díky jeho funkcionalitě nesrovnatelně snazší. 

Stačí uvést jméno pacienta a díky propojení s databází se velké množství údajů 

automaticky předvyplní, což je pro personál nemocnice jak pohodlnější, tak z hlediska 

fungování pracovní skupiny časově efektivnější (v případě takové nemocnice může být 

čas personálu strávený nad dokumenty klíčovým faktorem).  

 Mnoho kolonek nabízí výběr možností, automatické kalkulace, opravy chyb, 

nápovědu. V neposlední řadě je přítomna autokontrola, která nedovolí dokument 

odeslat, pokud není vyplněn kompletně a správně. 

 Mnoho zdravotnických skupin přistupuje ke komplexnějšímu řešení v podobě 

informačních systémů. Mnohdy se ale jedná o drahé a komplikované aplikace, které 

jsou vytvářeny přesně na míru a neumožňují již žádné další zásahy (například při 

rozšiřování procesu). 

 V otázce zavedení inteligentních formulářů v pražské nemocnici v Motole hrál svou 

významnou roli také čas. Nasazení vlastního informačního systému by bylo nejenom 
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finančně, ale také časově náročné, zatímco implementace první verze inteligetních 

formulářů trvala v tomto případně necelých 14 dnů [Ham08]. 

 Budoucí využití inteligentních dokumentů (a formulářů) v Motole vidí především 

v podobě elektronické vizity, vyplňování formulářů v domácím prostředí, automatické 

vytváření výkazů, pitevní formuláře, eliminace interní dokumentace. 

 Jak v konkrétním případě nemocnice v Motole, tak i v jiných případech poskytují 

inteligentní dokumenty komplexní eliminaci oběhu papírových dokumentů a 

konferenčních schvalovacích emailů.  

 Prostřednictvím inteligentnich dokumentů je možno jednoduše a prakticky sbírat 

data od pracovníků skupiny, zaměstnanců, jednotlivců či celých organizací a dále 

umožňovat pohodlné vyplňování nejrůznějších oběhových formulářů (žádanky, 

oznámení atd.). Inteligentní dokumenty se mohou stát také doplňkem mnoha interních a 

externích systému (komunikace se zákazniky, spisové služby atd.). 

 Inteligentní dokumenty mohou i výrazně (v kladném slova smyslu) zasáhnout 

skladovací politiku pracovní skupiny. Z hlediska uživatele je archivace dokumentů 

v elektronické podobě daleko snazší než při užití papírových dokumentů. Ukládat a 

archivovat dokumenty může totiž i neznalý uživatel. Mezi popisované výhody patří i 

schopnost vyhledávání pomocí funkcí v databázi. Není totiž již potřeba osobně hledat 

potřebné informace v rozsáhlých fyzických archivech. 

 Ve vztahu ke skladování je potřeba uvést i fakt, že společnost díky nasazení 

inteligentních dokumentů eliminuje výdaje, které se jinak pojily s vyhrazeným místem, 

kde dané materiály musely být skladovány (pronájmy kanceláří, sklady atd.). 

 Vítaným elementem je také možnost uložit informace na vícero médií a ta následně 

v rámci archivační politiky uschovat (uložit na více různých místech). V případě 

papírových dokumentů (vzhledem k náročnosti operace) nedocházelo k tomu, že by 

firma vytvořila více ověřených kopií daného dokumentu a jeho kopie uschovala na 

různých místech. 

 Moderní anebo rozvíjející se pracovní skupina považuje užívání inteligentních 

dokumentů za jakýsi standard.  

 Nejvýznamnější výhody nasazení inteligentních dokumentů v praxi (v porovnání 

s užíváním standardních fyzických/papírových dokumentů): 
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– dokument poskytuje nápovědu pracovníkovi, takže i málo zkušený 

pracovník může velmi rychle a efektivně dané dokumenty zpracovat; 

– dokument formálně a věcně kontroluje vkládaná data, nemůže tak dojít 

k situaci, kdy v případě zjištění nekorektnosti dat se celý řetězec práce 

s dokumentem bude muset začít znovu s korektními daty; 

– tisk dokumentu není potřeba, dokument je přenášen elektronicky, dochází 

k ušetření jak času pracovníků odpovědných za tisk a správu dokumentů, 

tak i prostředků pracovní skupiny; 

– při sebemenší změně obsahu není potřeba tentýž dokument opětovně 

tisknout, zcela tak odpadají náklady, které vznikaly opětovným tiskem 

dokumentů, v nichž se měnily třeba i nepříliš podstatné údaje; 

– přenos elektronickou cestou je rychlejší než zasílání fyzických dokumentů, 

šetří se tak čas řídících pracovníků a zároveň kapitál pracující skupiny; 

– pokud při přenosu elektronickou cestou dojde k přerušení spojení, dokument 

může být okamžitě opětovně zaslán, šetří se tak finanční náklady spojené 

s opětovným zasláním; 

– není potřeba mít fyzické prostory pro skladování dokumentů; 

– dokumenty lze elektronicky podepisovat. 

 Jak lze snadno vyvodit, téměř všechny zde zmíněné výhody jsou svým způsobem 

na sobě závislé. Jejich společným jmenovatelem je úspora času a financí, což jsou 

aspekty, které jsou nejenom klíčové pro každou rozvíjející se firmu, ale také aspekty 

důležité pro nově vznikající pracovní skupiny. 

 

3.3 Nevýhody inteligentních dokumentů 

 
 Na první pohled by se mohlo zdát, že inteligentní dokumenty poskytují ultimátní 

řešení ve všech případech a za všech okolností. Bohužel ale i tato podskupina 

elektronických dokumentů trpí několika podstatnými nevýhodami, o kterých většina 

odborné literatury mlčí. 

 Všechny uváděné výhody nasazení inteligentních dokumentů v praxi již 

automaticky předpokládají, že daná firma (či pracovní skupina, jedinec) je plně 
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prostoupena výpočetní strukturou, na kterou je možno dané řešení implementovat (např. 

počítačová síť atd.). 

 Bohužel ne vždy tomu tak je. V takových případech je zavedení inteligentních 

dokumentů doprovázeno další řadou nemalých výdajů, které mohou být pro další 

úspěšné fungování dané společnosti klíčové. Namátkou můžeme zmínit pořízení 

osobních počítačů, programovou a aplikační výbavu daných zařízení, síťové prvky, 

nejrůznější licence a v neposlední řadě komunikační linky mezi těmito zařízeními.  

 Další problematikou, kterou většina odborné literatury opomíjí, je počítačová 

gramotnost uživatelů. Mnohdy tak dochází k situacím, kdy společnost buď vytvoří 

celou novou výpočetní strukturu, anebo jen rozšíří svou stávající, ale uživatelé, kteří 

dříve pracovali pouze s papírovou verzí, nemají dostatečné zvyklosti a znalosti práce 

s daným prostředím. Klíčovým problémem není vyplnění samotného inteligentního 

dokumentu potřebnými informacemi (jak již bylo uvedeno v podkapitole 3. 1., je ve 

značném množství případů podoba a struktura papírového dokumentu zachována i 

v jeho elektronické verzi), ale samotná obsluha výpočetní techniky. Zaměstnavatel je 

pak nucen vynaložit další nemalé prostředky pro školení svého personálu. 

 Na místě je také jedna z velkých otázek, která v současnosti trápí jak akademickou 

obec, tak odbornou praxi: „Jak efektivně ukládat a zálohovat elektronická data?“ Toto 

se rázem ukazuje být další opomíjenou nevýhodou jak elektronických, tak inteligentních 

dokumentů.  

 Pokud budeme uvažovat nad dlouhodobým řešením v podobě pevných disků, tato 

možnost nebude přicházet v úvahu vzhledem k ceně těchto disků, a také k 

technologickému vývoji. Mnohé firmy musí totiž ze zákona archivovat nejrůznější 

údaje ne roky, ale třeba desetiletí, a nikdo nemůže zaručit, že právě za několik desítek 

let budou tato zařízení stále kompatibilní. Praktickým příkladem je společnost Michelin, 

která musí doživotně archivovat výrobní údaje o každé pneumatice. Pevné disky nejsou 

vhodné také kvůli náchylnosti k magnetickému poli. 

 Pokud budeme uvažovat o užití některého z množství záznamových médií, zjistíme, 

že společně s CD disky, nejsou ani DVD doporučená a nijak hojně užívaná média. Toto 

dokládají praktické příklady, kdy mnohé společnosti před několika lety začaly zálohovat 

data na CD disky a zpětně zjišťují, že ačkoli disky byly po nahrání dat bezpečně 

uloženy, v dnešní době jsou již nečitelné a je velmi obtížné z nich potřebná data získat.  
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 V praxi se hojně užívá starých osvědčených magnetických pásek. Tato záznamová 

média jsou přepisovatelná, dokáží pojmout velké množství dat (několik desítech giga 

bajtů) a pokud jsou bezpečně uložena, je zaručena i jejich schopnost uchovat 

nepoškozená data. Mnohé společnosti užívají pro skladování těchto magnetických pásek 

trezory nebo i neprostupné betonové bunkry. Což opět navyšuje náklady na archivaci. 

 Využití vzdáleného virtuálního diskového prostoru by se na první pohled mohlo 

zdát jako ideální řešení. Provozovatel takového zařízení ale skladuje data opět na 

pevných discích (mnohdy v podobě diskových polí). Udržování provozuschopného 

stavu takových zařízení už není starostí dané firmy. Na druhou stranu, pronájem 

takového prostoru je však značně finančně náročný.  

 Toto tvrzení také dokládá současný stav, kdy v rámci úspor výdajů mnohé firmy 

přišly na to, že například na pronájem emailového prostoru vynaloží značné finanční 

prostředky a mnoho z nich jej tedy začala v rámci firmy omezovat pouze na určité 

množství (typickým příkladem v českém prostředí je firma IBM).  

 Nejvýznamnější nevýhody nasazení inteligentních dokumentů v praxi: 

– nutnost existence výpočetní struktury v rámci firmy, pokud struktura 

neexistuje, tak je nutné její zavedení a správa, které stojí nemalé prostředky, 

– potřebná počítačová gramotnost uživatelů, přijejí absenci je potřeba 

vynaložit další nemalé prostředky na školení personálu, 

– problematické (náročné) skladování inteligentních dokumentů. 

 

3.4 Formát inteligentních dokumentů 

 

 Jelikož s každým novým vývojovým programem vzniknul nový formát 

inteligentního dokumentu, byl vznesen požadavek na sjednocení všech techto formátů 

pomocí jednotného způsobu exportu dat. Průlom v této problematice nastal roku 1996, 

kdy světová autorita World Wide Web Consortium (W3C, založena roku 1994) 

vytvořila značkovací jazyk eXtensible Markup Language známý spíše pod zkratkou 

XML [Kos00] [Kos99] [Lin08]. 
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3.4.1 XML 

 
 Základní charakteristika jazyka XML:  

– jazyk určený pro výměnu dat mezi aplikacemi, 

– odděluje obsahový popis od popisu zobrazení, 

– soubor pravidel tvorby textových formátů [Kos00] [Kos99].  

 Po formální stránce je jazyk XML značně podobný velmi rozšířenému jazyku 

HTML (HyperText Markup Language), ovšem XML nedisponuje prostředky, pomocí 

kterých by mohl daná data (informace, znalosti) zobrazit uživateli. [Kos00] [Kos99] 

 Pro zobrazení takových záznamů ve formátu XML se užívá tzv. stylových jazyků, 

pomocí nichž je možné definovat, jak se budou různá data (informace, znalosti) 

zobrazovat (barva, písmo, zarovnání atd.). 

 Mezi nejrozšířenější a nejpoužívanější stylové jazyky v současnosti patří: 

– CSS – Cascading Style Sheets – kaskádové styly, 

– XSL – eXtensible Stylesheet Language – rozšiřitelný stylový jazyk, 

– DSSSL – Document Style and Specification Language[Kos00] [Kos99].  

 XML (a stejně tak HTML) stojí na dvou základních stavebních kamenech – tagy 

(značky) a atributy. 

 Tagy jsou v rámci XML ovšem chápány zcela jinak, než v případě jazyka HTML. 

V XML slouží tagy k ohraničení a vymezení určitého prostoru dat. Jejich forma není 

nijak předepsána a uživatel si může nadefinovat svou vlastní sadu tagů.  

 Mohlo by se zdát, že takto může vzniknout velké množství variací, což by mohlo 

následně vést k nekompatibilitě. Naštěstí lze pomocí definice typu dokumentu 

definovat, které tagy jsou v daném dokumentu povoleny. Pak je možno zcela 

automaticky kontrolovat, zda daný dokument užívá správně tagy. Pro tyto automatické 

kontroly korektnosti XML dokumentů slouží programy, kterým se slangově říká 

„parser“ (název vychází z anglického parsing, což v korektním překladu do češtiny 

znamená syntaktická analýza). Parser se užívá nejenom při tvorbě aplikací, ale také při 

čtení záznamů, kdy parser detekuje velké množství chyb v záznamech a šetří tak práci 

[Kos00] [Kos99].  
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 XML je také hojně užíváno díky tomu, že není určeno pouze pro texty, ale také pro 

práci s databázemi a záznamy (daty, informacemi atd.) v takových databázích 

uloženými[Kos00] [Kos99]. 

 Jazyky XML a HTML mají dalšího společného jmenovatele – odkazy. Stejně jako 

v jazyce HTML, můžeme i v jazyce XML z určitého místa dokumentu odkazovat na 

jiný dokument (nebo pouze jeho část). 

 XML ovšem v oblasti odkazů poskytuje širší spektrum možností, např. 

vícesměrové odkazy [Kos00] [Kos99]. 

 Pro vytváření odkazů v XML vznikly a užívají se tři další jazyky (standardy): 

– XLink, 

– Xpointer, 

– Xpath. 

 XLink (XML Linking Language) vzniknul stejně jako XML v rámci světové 

autority W3C. Tento jazyk poskytuje standardizovaný prostředek pro vytváření odkazů 

mezi jednotlivými XML dokumenty. 

 Pokud budeme srovnávat XLink s široce užívaným HTML, narazíme v rámci 

odkazování na následující výhody: 

– XLink umožňuje tvořit odkazy mezi vícero zdroji, 

– XLink umožňuje rozšířit každý odkaz o metadata, 

– XLink umožňuje tvořit odkazy uložené mimo odkazované dokumenty. 

 XPointer (XML Pointer Language) je rozšířením jazyka XLink. Jeho hlavním 

využitím je to, že na konec adresy je schopný připojit výraz, který určuje pouze část 

dokumentu s právě určitou adresou. 

 Při praktickém využití XPointer dokáže vytvořit odkaz na libovolnou část 

dokumentu bez toho, aniž by musela být každá tato část explicitně označená návěstím, 

jak je tomu v jazyku HTML [Kos00] [Kos99]. 

 XPath (XML Path Language) je jazyk, který umožňuje vybírat jednotlivé části 

XML dokumentu, vybírat jednotlivé elementy a nakládat s jejich hodnotami. 

 Jazyk XPatch chápe dokument jako stromovou hierarchii, kde uzly jsou utvářeny 

jednotlivými elementy, atributy a obsahy těchto elementů [Kos00] [Kos99]. 
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3.4.2 PDF 

 

 PDF (Portable Document Format) formát byl vyvinut společností Adobe na 

počátku devadesátých let a už v té době se začal užívat jako zprostředkovatel výměny 

dokumentů mezi platformami Windows, Unix a Mac. Jeho prvotní funkce postupem 

času upadla v zapomnění a z tohoto formátu se vyvinul samostatný souborový formát, 

který umožňuje ukládat dokumenty nezávisle na programových a fyzických vybaveních 

zařízení na kterých byly tyto dokumenty vytvořeny [Ado12] [Leu97]. 

 PDF formát se stal velmi záhy hojně užívaným formátem elektronických 

dokumentů a jako každý takový formát se kvůli narůstajícím nárokům uživatelů a trhu 

dále vyvíjel.  

 PDF dokumenty nejčastěji sloužily pouze pro šíření informací určených pouze pro 

čtení [Ado12] [Leu97].  

 V oblasti inteligentních dokumentů se začalo uvažovat o nasazení formátu PDF až s 

inovací, která umožňovala práci s XML daty a práci s přílohami. Krátce na to začaly 

vznikat první inteligentní PDF dokumenty (formuláře).  

 Značnou výhodou formátu PDF je automatická integrace zobrazení, kterého 

samotná XML data nejsou schopna. 

 Značnou nevýhodou je nutnost použití specifických programových vybavení pro 

zobrazení a případnou práci s PDF dokumenty. Jedním z takových licencovaných 

produktů je prohlížeč taktéž vyrobený společností Adobe s názvem Adobe 

Reader[Ado12]. 

 Struktura inteligentního dokumentu ve formátu PDF se dá rozdělit na několik 

vrstev. Mezi ty nejvýznamnější patří: 

– prezentační vrstva – prezentační vrstva představuje tu část dokumentu, která 

umožňuje převést a předat libovolný design dokumentu, který je nezávislý 

na původní aplikaci, v které byl vytvořen; 

– XML vrstva – XML vrstva (někdy také označovaná jako transportní vrstva) 

představuje tu část dokumentu, která umožňuje přenášet data mezi systémy 

nebo mezi systémy a uživatelem; 

– programová vrstva – programová vrstva (někdy také označovaná jako 

logická vrstva, nebo také jako inteligentní vrstva) představuje tu část 
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dokumentu, která umožňuje vytvářet a spravovat nejrůznější programové a 

kontrolní elementy daného dokumentu. Také zajišťuje propojení s dalšími 

aplikacemi a mnoho dalšího [Mac09]. 

 Současné inteligentní dokumenty ve formátu PDF by měly nejméně obsahovat 

následující prvky: 

– zobrazovací prvky, 

– XML data, 

– programový kód. 

 PDF dokumenty nenacházejí uplatnění pouze v oblasti inteligentních dokumentů 

(formulářů). Mají velmi široké spektrum využití, takže jejich nasazení můžeme sledovat 

také v oblasti elektronických spisů, archivací dokumentů a v neposlední řadě skenování 

[Ado12]. 
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4 TVORBA INTELIGENTNÍCH 
DOKUMENTŮ 

 

 Samotná tvorba inteligentních dokumentů se dá ve své zjednodušené formě popsat 

ve třech základních fázích (vychází se ze základního fázového modelu): 

– ujasnění cíle, 

– volba prostředků, 

– design, 

– funkce [Lin08]. 

 

4.1 Cíl 

 

 Základem pro tvorbu inteligentních dokumentů (a stejně tak i jakékoli další lidské 

činnosti) je ujasnění vlastního cíle. V tomto případě ujasnění toho, jaký inteligentní 

dokument je potřeba vytvořit, a podle toho zvolit vhodný přístup.  

 V odborné literatuře se vyskytují převážně dva typy přístupů. Jeden odráží 

skutečnost, že je potřeba vytvořit inteligentní dokument na základě již nějakého 

existujícího fyzického dokumentu. Druhý naopak vychází z toho, že žádný výchozí 

dokument není k dispozici. Mluvíme tak o přístupu s předlohou a bez předlohy [Lin08].  

  

4.2 Prostředky 

 

 S ujasněním cíle je přímo spojen výběr vhodného programu pro tvorbu 

inteligentního dokumentu. Vzhledem k nabídce trhu není zcela jednoznačné určit, který 

nabízený software je ten nejlepší a je potřeba vybírat podle námi zvolených kritérií 

(dostupné funkce, dostupnost v ČR atd.). Mezi ty nejrozšířenější programy patří:  

– Adobe Acrobat (Adobe LiveCycle Designer), 

– Microsoft Office InfoPath, 
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– 602XML Form Designer, 

– FormFiller. [Lin08] 

 

4.2.1 Adobe Acrobat 

 
 Samotný Adobe Acrobat je vývojový prostředek, který slouží k vytváření 

obyčejných PDF dokumentů a úpravám stávajících PDF dokumentů. Tento program je 

neustále vyvíjen a rozšiřován společností Adobe.  

 Nejnovější veřejně dostupná verze, Adobe Acrobat X Suite, sice dokáže vytvářet 

elektronické fomuláře, které z jistého úhlu pohledu dokáží poskytnout uživateli drobnou 

dávku zpětné vazby, ale v podstatě se jedná o obyčejné elektronické formuláře (obr. 4. 

1.). 

 Kromě jiného, formuláře v Adobe Acrobat X Suite je možno vytvářet pouze z již 

existujících dokumentů v téměř libovolném formátu (program není omezen pouze na 

PDF dokumenty, ale podporuje i formáty prostředí Microsoft Office, komprimované 

obrázky atd.) nebo z fyzického dokumentu, který je pomocí jednoduchého průvodce 

naskenován.   

 

 

Obr. 4. 1. – Ukázka prostředí Adobe Acrobat X Pro 
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 V souvislosti s Adobe Acrobat poskytuje v oblasti inteligentních dokumentů 

největší využití vývojový program Adobe LiveCycle Designer. Nejnovější verze, která 

byla k dispozici pro testování a vývoj inteligentních dokumentů, je Adobe LiveCycle 

Designer ES2 verze 9 (obr. 4. 2.).   

 

 

Obr. 4. 2. – Ukázka prostředí Adobe LiveCycle Designer 

 

 Adobe LiveCycle Designer je možno získat jako součást licence Adobe Acrobat, 

nebo v rámci separátní licence. 

 

 Jelikož se jedná o nástroj od renomované společnosti s širokou podporou formátů a 

možností využití, má tento grafický vývojový nástroj nemalé hardwarové požadavky, 

které jsou uváděny jako hardwarové nároky celé struktury Adobe Acrobat (v našem 

případě Adobe Acrobat X Pro): 

– operační systém – Microsoft Windows 2000 (service pack 4), Windows 

Server 2003 (service pack 2), Windows XP (Home, Professional nebo 

Tablet PC Edice se service pack 3), Windows Server 2008, Windows Vista 

(Home Basic, Home Premium, Business nebo Enterprise se service pack 2), 

Windows 7 (Starter, Home Premium, Professional, Ultimate nebo 

Enterprise), podpora také Mac OS X (verze 10.5.8 nebo 10.6.4); 
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– minimální místo pro instalaci – 1,9 GB (pro Mac OS 1,2 GB); 

– minimální operační paměť – 512 MB (doporučeno 1 GB). 

 Adobe LiveCycle Designer umožňuje skrze jednoduchého průvodce vytvářet 

dokumenty: 

– z čistého formuláře, 

– z šablony, 

– z tabulkového editoru, 

– z PDF dokumentu, 

– z Microsoft Word dokumentu. 

 Pomocí průvodce se v dalším kroku nastaví základní parametry dokumentu 

(orientace, počet stran, velikost atd.) 

 Adobe LiveCycle Designer v základním nastavení rozděluje pracovní prostor na tři 

základní zóny. 

 V první zóně se nalézá levý sloupec, který představuje hiearchicky řazené vložené 

prvky.  

 Druhá zóna představuje vlastní pracovní plochu návrhu dokumentu. Mezi 

samotným návrhem a jeho přímou PDF vizualizací je možno se jednoduše přepínat 

pomocí záložek.  

 Také je zde umístěno pole, do nějž je možno pro jednotlivé prvky přiřadit funkce 

(vzorce). Výsledné vzorce se sestavují pomocí funkcí a jednotlivých názvů prvků.  

 Ve třetí zóně je umístěna Knihovna prvků. Tato knihovna představuje značné 

množství základních prvků, jejiž pomocí se vytváří výsledná funkcionalita, vzhled a 

nastavení dokumentu. 

 Pokud bychom zobecnili funkcionalitu veškerých zde dostupných prvků, vývojáři 

takového dokumentu je umožněno užívat: 

– tlačítka, 

– textová pole, 

– číselná pole, 

– zaškrtávací pole, 

– rozbalovací seznamy, 

– grafické prvky. 
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 Pro každý vložený prvek je možno pod položkou Prvek editovat jeho vlastnosti. Pro 

textová pole je možno např. nastavit formát textu, omezovat délku vkládaného textu, 

rozdělit pole na jednotlivé buňky, nastavit vzhled, nastavit práva pro vkládání atd. Pro 

rozbalovací pole toto platí obdobně.  

 Vyšší funkcionalita seznamu je podpořena možností využít XML databázový 

soubor. 

 Výsledný dokument je standardně ukládán ve formátu PDF (s XML strukturou) a 

stejně tak je možné jej distribuovat pomocí emailu, webové služby, nebo fyzického 

tisku. 

 Pro zobrazení a vyplňování dokumentů ve formátu PDF je zdarma k dispozici 

program Adobe Acrobat Reader.  

 

4.2.2 Microsoft Office InfoPath 

 

 Microsoft Office InfoPath je vývojový program od společnosti Microsoft, která jej 

poskytuje jako součást balíku kancelářských aplikací Microsoft Office (obr. 4. 3.). 

 Přestože je Microsoft Office InfoPath v současné době k dispozici pouze jako 

součást komplexního balíku, jeho hardwarové nároky nejsou nikde zvlášť 

specifikovány. Prodejci velmi často uvádí stejné hardwarové nároky jako u jeho 

předešlé verze, která byla obsažena jak v Microsoft Office 2007 (edice Ultimate, 

Professional Plus, Enterprise), tak prodávána separátně:  

– operační systém – Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP (service 

pack 3) a vyšší verze Microsoft Windows produktu; 

– minimální místo pro instalaci – 245 MB (115 MB volného místa na disku, kde 

je nainstalován operační systém); 

– minimální operační paměť – 64 MB (doporučeno 128 MB). 

 Nejnovější verze Microsoft Office InfoPath je obsažena v balíku Microsoft Office 

2010, ovšem pouze při zakoupení licencované edice Professional Plus.  

 V Microsoft Office InfoPath je umožněno navrhovat dokumenty dvěma základními 

způsoby: 

– s šablonou, 
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– bez šablony. 

 

 Navrhnout dokument s pomocí šablony znamená využít některou 

z implementovaných šablon přímo, anebo užít modifikaci této šablony.  

 Navrhnout dokument bez šablony znamená vytvořit od základu vlastní dokument. 

Jelikož je Microsoft Office InfoPath komplexní nástroj, nabízí několik variant vytváření 

vlastního dokumentu: 

– vytvořit dokument ze schématu XML, 

– vytvořit dokument z existujícího dokumentu produktů Microsoft Office, 

– vytvořit dokument pomocí průvodce a nástrojů Microsoft Office InfoPath. 

 

 

Obr. 4. 3. – Ukázka prostředí Microsoft Office InfoPath 

 

 Návrh vlastního dokumentu pomocí nástrojů je v Microsoft Office InfoPath odlišný 

než v jiných vývojových programech stejného zaměření. 
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 Téměř všechny ostatní obdobné vývojové programy pracují na tom principu, že na 

grafické pozadí dokumentu (vytvořené nástroji, importovaná bitmapa atd.) se umisťují 

jednotlivá pole.  

 Pozadí dokumentu v Microsoft Office InfoPath je tvořeno tabulkou, ve které je 

možno uživatelsky definovat buňky (rozměry, rozložení atd.), a následně do 

jednotlivých buněk tabulky vkládat jednotlivá pole. 

 Vkládané pole je universální textové pole, v němž se následně definuje typ dat. 

Můžeme definovat datový typ jako text, celé číslo, desetinné číslo, pravda-nepravda, 

hypertextový odkaz, datum, čas, datum a čas. Pro některé z těchto datových typů je 

možno nastavit i formát.  

 Dále je možno standardně vkládat seznam, rozevírací seznam, zaškrtávací políčko, 

přepínač, tlačítko, oddíl a značné množství dalších prvků a nastavení. 

 Speciální pozornost si zaslouží pole s opakováním, která se užívají při přidávání 

stejných elementů do dokumentu při jeho vyplňování.  

 Stejně tak je možné vložit tabulku s opakováním, která je reprezentována jedním 

řádkem (výpočty, vzorce atd.) a v případě vyplňování, kdy je potřeba vložit další 

takovýto řádek, je tento vložen pomocí jednoduchého tlačítka. Výhoda spočívá také 

v tom, že vzorce a výpočty nejsou nikterak ovlivněny. Dokument najednou není omezen 

počtem řádků a stává se tak více universálním. 

 Samotnou distribuci dokumentu lze provést exportem do Microsoft Office Excel, 

odesláním pomocí emailu, nebo distribucí přímo na server. Pro větší bezpečnost lze celý 

dokument elektronicky podepsat a nadefinovat kompletní pravidla a chybové zprávy při 

jeho vyplňování. 

 Microsoft Office InfoPath poskytuje nevyčíslitelný počet nástrojů pro návrh a 

údržbu inteligentním dokumentů a věnovat se každému z nich by vydalo na vlastní 

publikaci. Mezi ty nejpodstatnější patří: 

– podmíněné formátování, 

– podpora XPath výrazů a funkcí, 

– podpora práce s externími databázemi (SQL, Microsoft Access atd.), 

– podpora programovacích jazyků (C#, Visual Basic, Jscript atd.).  
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4.2.3 Software602 Form Designer 

 

 Software602 Form Designer je výtvorem české společnosti Software602, která se 

věnuje v první řadě řešení digitalizace jak procesů, tak dokumentů (obr. 4. 4.). 

 I přesto, že se na první pohled jedná pouze o produkt lokální společnosti, dokázal si 

i v zahraničí získat značnou pozornost a je v mnoha případech řazen na stejnou úroveň 

jako produkty celosvětových značek. 

 

 

Obr. 4. 4. – Ukázka prostředí 602Software Form Designer [Sof09] 

 

 Software602 Form Designer sám o sobě neobsahuje prostředky pro zobrazení 

dokumentu. Pro zobrazování a případné vyplňování slouží tzv. Software602 Form 
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Filler, který je se Software602 Form Designerem přímo propojen a zároveň je výrobcem 

poskytován zcela zdarma (obr. 4. 5.). 

  

 

Obr. 4. 5. – Ukázka prostředí 602Software Form Filler 

 

 V porovnání s nejrůznějšími v dnešní době v oblasti elektrotechniky a informačních 

technologií užívanými vývojovými programy má Software602 Form Designer téměř 

zabedbatelné hardwarové nároky: 

– operační systém – Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows XP 

(service pack 3), Microsoft Windows Vista, Windows 7; 

– minimální místo pro instalaci – 60 MB; 

– minimální operační paměť – 256 MB. 
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 Software602 Form Designer spadá pod publikační licenci Form Publishing, pomocí 

které Software602 poskytuje svou licenci k danému produktu.  

 Cena této licence není určená počtem instalací, ani není limitována počtem 

vytvořených inteligentních (elektronických) dokumentů. V této licenci je rozhodujícím 

faktorem pouze počet zaměstnanců v dané společnosti (pracovní skupině) a také to, zda 

bude vytvořený inteligentní dokument poskytnut ke komerčnímu šíření třetí straně. 

 Ovládání Software602 Form Designer je velmi obdobné jako ovládání starších 

verzí tohoto programu (nazývané mnohdy 602XML Designer). 

 Celková konfigurace vzhledu dokumentu je velmi intuitivní, zejména díky 

kompletní sadě nástrojů pro vytváření formulářové mřížky a formátování, které je v 

Software602 Form Designeru implementováno.  

 Datovou strukturu inteligentního dokumentu lze vytvořit několika způsoby. Tím 

prvním je pomocí automatického generování, které provede samotný Software602 Form 

Designer. Druhou možností je vytvořit datovou strukturu z již existujícího datového 

XML souboru.  

 Software602 Form Designer je zvláštní tím, že v něm není možno vkládat 

univerzální pole a to poté definovat jako určitý typ (čas, číslo, text.), jak tomu u 

mnohých podobných programů bývá. Místo toho jsou k dispozici již konkrétní textová, 

číselná, a jiná pole, která se dále ještě více dělí dle nejrůznějších parametrů (např. 

textové pole pro krátký text a textové pole pro dlouhý text). 

 Každé vložené pole disponuje možností nastavení počtu znaků a také typu znaků. 

Taktéž je možné obsah pole omezovat jen na určité znaky (jejich výčtem). 

 Při tvorbě dokumentu v Software602 Form Designeru je přítomno tzv. Pole 

s výstupní hodnotou. Toto pole není určeno pro vkládání dat, jeho cílem je poskytovat 

(zobrazovat) aktuální datové hodnoty ve vybraném poli dokumentu nebo aktuální stav 

výpočtu. Daná aktuální hodnota je získána pomocí propojení s daným polem. Výpočty 

se provádějí základními matematickými funkcemi, ale výhoda spočívá v užívání Xpath 

výrazů.  

 Dalším z množství elementů, které je možné při vytváření do dokumentu vložit, je 

například tlačítko. Stisknutím tohoto netisknutelného prvku se provede určitá 

předdefinová akce (mezi nejčastěji užívané patří uložení formuláře, export dat, import 

dat, tisk atd.).  
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 Dále je možno vkládat hypertextové odkazy, čárové kódy, nápovědy k polím, 

obrázky atd. 

 Distribuci výsledného navrženého dokumentu je možné provést několika způsoby: 

– elektronická pošta (dokument je zaslán elektronickou poštou), 

– datový soubor (dokument je uložen na pevný, či jiný disk ve formě 

datového souboru), 

– web (dokument je zaslán či zveřejněn pomocí některé z webových služeb), 

– HTTP požadavku (dokument je exportován skrze HTTP požadavek). 

 Každá z výše uvedených možností obsahuje další nastavení, které definuje vlastní 

profil toho, jak se daná data odešlou. 

 Aktualizace a ověřování nové verze dokumentu je možno provádět pomocí ID, 

které je přiděleno každému takto vytvořenému dokumentu.  

 

4.2.4 FormFiller 

 

 FormFiller (obr. 4. 6.) je, obdobně jako Software602 Form Designer, produktem 

českého původu (společnosti Central European Computer Company) a velmi často je 

nesprávně zaměňován s produktem společnosti Software602, Software602 Form Filler.  

 Podstatným rozdílem mezi FormFiller a Software602 Form Filler je ten, že zatímco 

FormFiller slouží jak k návrhu, tak také k vyplňování dokumentů (jak nově 

vytvořených, tak již stávajících dokumentů, které jsou k dispozici v samotném 

programu), Software602 Form Filler je produkt navržený pouze k vyplňování a správě 

dokumentů. 

 

 FormFiller je v současné době k dispozici ve verzi 3.0 a výrobce nabízí několik 

jeho variant: 

– FormFiller 3.0 Light, 

– FormFiller 3.0 Standard, 

– FormFiller 3.0 Professional. 
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Obr. 4. 6. – Ukázka prostředí Form Filler 3.0 

 

 Kromě jiného nabízí výrobce zdarma ke stažení i FormFiller 3.0 Demoverzi, která 

je totožná s edicí Professional, ale je omezena počtem spuštění, počtem importů a také 

vodoznakem, který je automaticky umístěn na dokument při jeho tisku. 

 

 Faktické rozdíly mezi jednotlivými verzemi výstižně popisuje tabulka (tab. 4. 1.) 

uvedená na webu výrobce: 

 

Funkce 
FormFiller 3.0 

Light 
FormFiller 3.0 

Standard 
FormFiller 3.0 
Professional 

vyplňování 
formulářů 

   

tvorba vlastních 
formulářů 

   

tisk do originiálu    
tisk na čisté listy    
osobní údaje    
práce s 
naskenovanou 
předlohou 

   

výpočty ve 
formulářích 
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připojení databáze    
hromadný tisk    
tiskový procesor    
čárové kódy    
generování 
formuláře/databáze 

   

přístup ke všem 
formulářům 

   

kompletní 
nápověda 

   

 

Tab. 4. 1. – Rozdíly ve verzích FormFiller 3.0 [Cent10] 

 

 Všechny výše zmíněné edice mají totožné hardwarové nároky: 

– operační systém – Windows 98 a vyšší, 

– minimální místo pro instalaci – 10 MB, 

– minimální operační paměť – 64 MB. 

 Na první pohled by se mohlo zdát, že dané hardwarové nároky jsou pro vývojový 

program prodávaný v roce 2012 až podezřele nízké. FormFiller 3.0 byl ovšem uveden 

do prodeje v druhé polovině roku 2005, takže hardwarové nároky odpovídají dané době. 

To však neznamená, že by byl vývoj tohoto programu ukončen. Postupně bylo vydáno 

několik úprav (patchů), které opravovaly chyby v programu a také zpřístupnily nové 

možnosti v návrhu dokumentů.  

 Hlavní devizou společnosti není okamžité vydání nové verze FormFiller, ale 

rozšiřování archivu dokumentů, které jsou již ve FormFiller 3.0 jako v základu 

implementovány a dle potřeby je možné je plně použít. 

 Základní velmi široká sada implementovaných dokumentů (namátkou platební 

příkazy bank, celní tiskopisy, dokumenty české správy sociálního zabezpečení, 

dokumenty českého statistického úřadu, dokumenty městského úřadu, dokumenty 

ministerstva financí, dokumenty ministerstva vnitra, poštovní tiskopisy, účetní 

formuláře, dokumenty živnostenského úřadu a mnohé další) jsou hlavní předností 

tohoto vývojového programu (ačkoli se v mnoha případech jedná pouze o obyčejné 

elektronické formuláře, které postrádají i ty nejmenší známky inteligence). 

 Central European Computer Company poskytuje pro FormFiller 3.0 dva typy 

licencí.  
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 První druh licence je jednouživatelská licence (omezena pro instalaci pouze na 

jeden osobní počítač).  

 Druhou možností je multilicence (instalace pro dva a více osobních počítačů), jejíž 

výsledná cena je určena na základě počtu objednaných licencí (2–4, 5–9, 10–19, 20–49, 

50–99, 100 a více). 

 Jak bylo již výše zmíněno, program disponuje možností jak návrhu, tak vyplňování 

dokumentů. Tuto funkcionalitu obstarává dvojice režimů: 

– vyplňovací mód, 

– definiční mód. 

 Mezi jednotlivými režimy je možno se plynule přepínat pomocí položek v nabídce 

Zobrazit. 

 Vyplňovací mód slouží pro přímé vyplňování již vytvořených (obsažených) 

dokumentů. V tomto režimu není možno provádět žádné úpravy, maximálně lze měnit 

font, velikost písma a barvu písma (pokud to daný formulář umožňuje). 

 Definiční mód slouží k editaci stávajících dokumentů a vytváření nových. Tento 

mód se na první pohled nijak neliší od vyplňovacího módu, ale obsahuje navíc speciální 

lištu s nástroji. 

 Základ nástrojové lišty definičního módu tvoří grafické elementy, pomocí nichž lze 

utvářet vlastní design dokumentu (čára, obdélník, elipsa, polygon, text a vložení 

obrázku). 

 Druhou polovinu nástojové lišty tvoří nástroje pro vkládání polí. Na výběr je 

Textové pole jednořádkové, Textové pole víceřádkové, Formátované pole, Zatržení a 

Výběrové pole. U těchto prvků lze nastavit téměř všechny možné vizuální propriety 

jako například velikost, umístění, výplň atd. 

 Nezbytné číselné pole je u tohoto programu řešeno jako součást textových polí, ve 

kterých je možnost vybrání typu objektu (v případě číselných atributů to jsou celé číslo 

a reálné číslo). Kromě reálné a celočíselné hodnoty lze nastavit v textových polích 

objekty typu datum, měna a logické číslo. Pro každý objekt lze nastavit dále vlastní 

formát. 

 Formátovací pole představuje unikátního pomocníka v případě návrhu dokumentů, 

které obsahují obdobné prvky jako platební příkazy, kde jsou designově umístěna 

políčka pro každý znak vkládaného řetězce. Formátovací pole eliminuje nutnost 
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vytvářet pro každé takové políčko zvlášť textové pole a usnadňuje tak práci 

s obdobnými řetězci. 

 Zatržení se chová jako speciální příklad Textové pole, které má předdefinován typ 

objektu, formát a grafickou vizualizaci. 

 Výběrové pole umožňuje načíst hodnoty z již existující databáze (lze načítat 

databáze v nejrůznějších formátech), nebo také vkládat položky ručně. Nevýhodou je 

absence jakékoli možnosti filtrace. 

 Funkce v polích se nastavují a kombinují pomocí průvodce Vzorec. Nejenom, že 

tento průvodce nabízí kompletní výpis všech funkcí, ale také jejich popis. 

 Práce s databázemi není omezena pouze na Výběrové pole. K celému dokumentu 

lze připojit databázi a tu dále využívat pomocí funkcí uvnitř vkládaných polí 

(automatické vyplňování údajů atd.). 

 Mezi podstatnou nevýhodu patří formát vytvořeného dokumentu, .ffw, který je 

specifický pouze pro FormFiller. Jelikož prozatím není volně k dispozici žádný 

program, který by dokázal zobrazovat a pracovat s dokumenty vytvořenými ve 

FormFilleru, je potřeba FormFiller užívat i pro samotné vyplňování dokumentů. Čímž 

enormně rostou náklady (pořízení licencí atd.). 

 

4.3 Design 

 
 Poté, co je ujasněn cíl, vybrán vhodný programový prostředek a zvolen přístup je 

potřeba vytvořit samotný design inteligentního dokumentu. Drtivá většina programů 

nabízí minimálně možnost užití tří základních objektů: textová pole, pole pro výběr a 

zaškrtávací pole [Lin08]. 

 Textová pole slouží pro vkládání textu. Nejčastěji se v textových polích definují 

formáty dat (zda se bude vkládat číselný údaj, datum, čas, logická hodnota atd.), ale pro 

zkvalitnění uživatelské přístupnosti je také možno do nich předdefinovat nějaký 

ukázkový text. 

 Pole pro výběr slouží k výběru z předem definovaného seznamu možností. Jedná se 

o prvek, který značně zkvalitňuje uživatelskou přístupnost. 
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 Zaškrtávací pole jsou velmi využívanou součástí inteligentních dokumentů. Jejich 

vlastnostmi je nastaven vzhled pro nezatržené a zatržené pole. 

 Z dalších objektů stojí ještě okrajově za zmínku tlačítko s předem definovanou akcí 

[Lin08]. 

 

4.4 Funkce 

  

 Výstupem druhé fáze je ve své podstatě elektronický dokument. Aby se mohl 

právem označovat jako inteligentní dokument, je potřeba jej rozšířit o prvky 

obsahující funkce.  

 Funkce se rozdělují do tří skupin: 

– textové, 

– matematické, 

– časové [Lin08]. 

 Textové funkce slouží k práci s textem (záměna malých a velkých písmen, 

odstraňování mezer před anebo za textem, určení délky textu atd.). 

 Matematické funkce slouží k nejrůznějším výpočtům (sčítání, odčítání, násobení, 

dělení, suma, průměr, maxima, minima, zaokrouhlování atd.) [Lin08].  

 Časové funkce slouží k aktuálnímu vkládání času a data a také umožňují tyto údaje 

získávat a pracovat s nimi [Lin08]. 

 

4.5 Distribuce 

 

 Když je inteligentní dokument jako takový hotov, je potřeba vykonat ještě jeden 

krok, který již se samotným vytvářením tak úplně nesouvisí. Jedná se však o 

následovnou logickou fázi, která uvádí inteligentní dokument do provozu [Lin08].  

 Takto, na základně předchozích fází, vytvořený inteligentní dokument je potřeba 

distribuovat [Lin08]. 

 Podle zaměření můžeme rozlišit dva způsoby distribuce: 

– uvnitř pracovní skupiny, 
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– mimo pracovní skupinu. 

 Distribuce ovšem většinou v praxi probíhá podle toho, v jakém konkrétním formátu 

byl daný inteligentní dokument vytvořen. Existují totiž programy, které mají dokumenty 

ve svém vlastním formátu a s kterými není možno pracovat jinak, než se zakoupenou 

licencí. Distribuce pak probíhá posláním celého dokumentu, protože osoby mimo 

pracovní skupinu nemusí mít k dispozici licenci právě pro ten specifický program. 

Drtivá většina programů ovšem obsahuje volně distribuovatelný prohlížeč. 

 U sofistikovanějších programů je další možností pouze zaslání vyplněných dat bez 

dokumentu [Lin08]. 
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5 ZPRÁVA OD SMĚNY 

 

 V lokálních poměrech (vztažených k České republice) by se mohlo zdát, že největší 

administrativní tlak na občana v současné době vyvíjí vládní agendy a jiné s vládní 

byrokracií spojené subjekty. Málokdo ovšem uvažuje podobně i o soukromém sektoru, 

obzvláště o nadnárodních společnostech. V mnoha případech jsou takovéto nadnárodní 

společnosti strukturálně nejenom velmi podobné administrativní hierarchii, ale také ji 

znatelně přerůstají. 

 Díky vnitřním směrnicím, standardům, vyhláškám atd. nadnárodních konglomerátů 

pak dochází k tomu, že lokální pracovní skupiny jsou bezdůvodně nuceny užívat značné 

množství nejrůznějších programů (od různých výrobců) a z nich poté jakkoli získávat 

potřebná data.  

 Jedním z takových případů je situace, kdy máme lokální pracovní skupinu, která je 

zaměřena na zákaznický servis, a její členové jsou rozděleni v rámci směnného 

provozu.  

 V takové situaci se stává klíčovým problémem efektivní předání všech podstatných 

informací jak mezi směnami, tak předání všech potřebných informací managementu této 

pracovní skupiny.  

 Užívání velkého množství programových prostředků, mnohdy z důvodu časové a 

finanční náročnosti, znemožňuje z pohledu společnosti hledat pro každou pracovní 

skupinu vlastní řešení, či universální řešení pro všechny pracovní skupiny v rámci 

společnosti. 

 Pokud pak takové pracovní skupiny nechtějí ztrácet drahocenný čas (který mnohdy 

ani nemají k dispozici) a vyplňovat takové zprávy ručně (ať již přímo do obyčejného 

elektronického dokumentu, či do papírové formy), musí se ve svém volném čase samy 

podílet na řešení tohoto problému.  

 Řešením je kompletní návrh struktury, sestavení a také samotná implementace 

konkrétního inteligentního dokumentu, který můžeme pracovně nazvat „Zpráva od 

směny“. 
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5.1 Cíl Zprávy od směny 

 

  Jak již bylo v kapitole 4. 1. zmíněno, prvním krokem při vytváření inteligentního 

dokumentu je ujasnění jeho vlastního cíle.  

 V našem případě je cílem vytvořit konkrétní inteligentní dokument s pracovním 

názvem Zpráva od směny, který má nahradit vyplňování stávajícího užívaného 

papírového formuláře jedné konkrétní lokální pracovní skupiny nadnárodní společnosti. 

 Nově vzniklý inteligentní dokument má poskytnout každé směně rychlý a efektní 

způsob vyplnění formuláře a věcnou i formální kontrolu vložených dat.  

 Jelikož již tento konkrétní formulář existuje, tak při tvorbě jeho inteligentní podoby 

je vhodné, a ze strany pracovní skupiny dokonce i žádoucí, vycházet z jeho fyzické 

podoby.  

 Na základě požadavků pracovní skupiny (zachování podoby formuláře především 

kvůli přehlednosti) se bude při tvorbě postupovat přístupem s předlohou. 

 

5.2 Program pro tvorbu Zprávy od směny 

 

 Kromě ujasnění cíle je potřeba vybrat určitý program pro tvorbu našeho 

inteligentního dokumentu. 

 Existují desítky dostupných vývojových programů. V praxi by nebylo reálné 

jednotlivé programy testovat jak z časových, tak finančních důvodů a museli bychom 

hledat (při finálním rozhodnutí výběru) oporu v renomovaných studiích, či se 

rozhodnout na základě dříve proběhlých interních testů. Přesto si z demonstrativních 

důvodů můžeme dovolit otestovat skupinu námi zvolených programů a na základě 

kritérií vyhodnotit ten, ve kterém bude náš konkrétní inteligentní dokument vytvořen. 

 Pro potřeby testování více vývojových programů je nutno ustanovit skupinu kriterií, 

pomocí nichž je možné získat menší, přesto stále v našich podmínkách reprezentativní 

vzorek z dané skupiny vývojových progamů. 

 Zvolená kritéria pro výběr programů, které budou testovány, a z nichž výsledný 

nejvhodnější program poslouží k tvorbě Zprávy od směny:  
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– dostupnost – je vhodné uvažovat o takových programech, jejichž výrobci 

(prodejci) poskytují volné licence, případně daná společnost má přímo 

zastoupení pro lokální trh 

– cena – je vhodné uvažovat o takových programech, jejichž cena je 

v utopickém případě nulová, v ideálním případě minimální 

– značka – je vhodné uvažovat o takových programech, které jsou vyvíjeny a 

nadále podporovány renomovanou společností  

– povědomí na českém trhu – je vhodné uvažovat o takových programech, 

které jsou již delší dobu užívány v českých firmách (společnostech, 

pracovních skupinách), díky čemuž jsou o daném programu k dispozici 

reference (případně hodnocení) od lokálních firem 

– vyšší funkčnost – je vhodné uvažovat o takových programech, které 

disponují nástroji, které umožňují rychlejší a zároveň efektivnější postup při 

tvorbě inteligentního dokumentu 

– výpočetní funkce – je vhodné uvažovat o takových programech, které 

mohou využívat výpočetní funkce a v ideálním případě mají značný počet 

těchto funkcí přímo implementován 

– hardwarové nároky – je vhodné uvažovat o takových programech, které 

mají minimální hardwarové požadavky, a tudíž není nutno při jejich 

implementaci provádět změny konfigurace hardwarových zařízení 

– další možnosti – je vhodné uvažovat o takových programech, které jsou 

všestranné a neposkytují pouze řešení pro tvorbu jednoho konkrétního 

inteligentního dokumentu 

 Na základě těchto kritérií byla vybrána totožná skupina programů, jejichž vlastnosti 

byly popsány v kapitole 4. 2.: 

– Adobe Acrobat, 

– Microsoft Office InfoPath, 

– Software602 Form Designer, 

– FormFiller. 

 Každý z výše vybraných vývojových programů disponuje pro oblast vytváření 

inteligentních dokumentů řadou výhod, ale také řadou nevýhod. Aby bylo možné mezi 
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programy vybrat ten nejvhodnější, je potřeba si stanovit ty nejdůležitější parametry pro 

vzájemné porovnávání a výsledné hodnocení.  

 Jelikož v předchozích kapitolách popisované programy byly vyselektovány na 

základě určitých parametrů, v případě jejich porovnávání není již potřeba tyto 

parametry dále zohledňovat, jelikož je automaticky všechny programy již splňují. 

 Mezi nejvíce zohledněné parametry nutné k vytvoření Zprávy od směny řadíme: 

– cena – do této položky se zahrnuje jak pořizovací cena business licence 

vývojového programu, tak cena licencí, které budou případně potřebné 

k tomu, aby výsledný dokument mohl být spravován a vyplňován až dvaceti 

osobami 

– vývojové prostředí – do této položky se zahrnuje rozložení ovládacích 

prvků, grafické ztvárnění vývojového prostředí a obsáhlost nápovědy 

– externí data – do této položky se zahrnuje schopnost práce s externími daty 

v podobě XML souborů, databázových souborů, výstupů z tabulkových 

procesorů a vzdáleně umístěných databází 

– funkce – do této položky se zahrnuje schopnost užívat jak interní, 

v programu předdefinované, funkce, tak jednoduše užívat možností 

některých programovacích jazyků (např. C#, Javascript atd.) 

– další využití – do této položky se zahrnuje víceúčelové možnosti 

vývojového programu v případě, že by měl být použit k vytváření jiného 

inteligentního dokumentu a také k jinému účelu, než je vytvoření 

inteligentního dokumentu 

 Těchto pět vybraných požadavků (cena, vývojové prostředí, externí data, funce, 

další využití) bylo pro každý z programů ohodnoceno známkou 1–5 (kde 1 znamená 

nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení) včetně detailnějšího popisu konkrétního 

hodnocení. 
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 Tabulka 5. 1. zobrazující celkový přehled hodnocení: 

 

Program Cena 
Vývojové 
prostředí Externí data Funkce Další využití 

Adobe 
LiveCycle 
Designer 1 2 1 2 2 
Microsoft 

Office 
InfoPath 3 2 1 2 3 

Software602 
Form 

Designer 1 2 3 2 3 

FormFiller 4 2 3 2 3 

 

Tab. 5. 1. – Známkové hodnocení vývojových programů 

 

 Při zohledňování parametru Cena, nejlepší hodnocení (tzn. 1) se dostalo 

programům Adobe LiveCycle Designer a Software602 Form Designer. V případě 

vývoje inteligetních dokumentů a jejich následného používání, stačí zakoupit v obou 

případech pouze jednu licenci pro vývojového pracovníka. Výsledný dokument je pak 

spravován libovolným množstvím pracovníků, jelikož prohlížeče pro Adobe LiveCycle 

Designer a Software602 Form Designer jsou k dispozici zcela zdarma.  

 Průměrnou známkou (tzn. 3) byl ohodnocen Microsoft Office Path. I přestože je 

tento program nutný jak k vytváření, tak i vyplňování inteligentních dokumentů, velkou 

roli při hodnocení hrál fakt, že jakožto součást kancelářského balíku Microsoft Office je 

již v mnohých společnostech implementován (v různých verzích), aniž by pracovníci 

měli tušení o jeho účelu a využitelnosti. 

  Jako dostatečný (tzn. známka 4) byl ohodnocen FormFiller. Tento program je 

nutný jak k vytváření, tak k vyplňování itneligentních dokumentů. Nedostatečné 

hodnocení neobdržel pouze proto, že jednotlivé licence FromFilleru nepředstavují tak 

velkou finanční zátěž (přesto v našem případě dvaceti pracovníků by řešení skrze 

FormFiller bylo nejdražším možným). 

 Veškeré zde hodnocené programy mají do jisté míry obdobné rozložení ovládacích 

prvků, grafické ztvárnění vývojového prostředí a taktéž obsáhlost nápovědy. Žádné 

z vývojových prostředí se ve svých vlastnostech výrazně nevyvyšuje nad ostatními. 

Všechny programy si tak svorně zasloužily chvalitebné hodnocení, které má hlavní 
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vypovídací hodnotu v tom, že orientace v prostředí je velmi intuitivní, ovšem pořád 

k výbornému hodnocení schází několik drobných vylepšení (jako příklad se dají uvést 

přehledné řádky pro psaní a validaci programového kódu, implementovaná lišta pro 

rychlé a nejzákladnější nastavení objektů a další). 

 Výborně hodnocenými programy s ohledem na import a práci s externími daty a 

databázemi jsou Adobe LiveCycle Designer a Microsoft Office InfoPath. Tyto 

programy dokáží velmi jednoduše pracovat jak s daty uloženými v XML souborech (jak 

XML data, tak XML schémata) a stejně tak s databázemi (nejvíce zde vyniká možnost 

práce s daty z databáze, která je online).  

 Přestože Software602 Form Designer dokáže pracovat s externími XML (a 

Microsoft Excel) daty, není uzpůsoben k tomu, aby dokázal pracovat s celými 

databázemi. U programu FormFiller je situace obrácená. Program dokáže efektně 

pracovat s databázemi, ale možnost nakládat s jiným formátem externích dat chybí. 

 Všechny hodnocené programy poskytují vývojáři určitou dávku jak 

implementovaných funkcí, tak možnost výsledný inteligentní dokument obohatit o kód 

nějakého programovacího jazyka. Přesto je hodnocení všech programů „pouze“ 

chvalitebné, jelikož skladba implementovaných funkcí není ani v jenom z hodnocených 

programů zcela úplná (funkce, která chybí v jednom programu, je obsažena v jiném a 

naopak). Jako příklad se dá uvést funkce pro zjištění aktuálního data. 

 Jako v případě funkcionality, všechny vývojové programy jsou uzpůsobeny k tomu, 

aby s jejich pomocí bylo možno vytvořit nejrůznější varianty inteligentních dokumentů. 

Ovšem co se týká dalšího využití, pouze Adobe LiveCycle Designer je možné (převážně 

díky výstupnímu PDF formátu aj.) využít například k vytváření obyčejných PDF 

dokumentů, XML schémat atd. Proto Adobe LiveCycle získal chvalitebné hodnocení, 

zatímco ostatní hodnocené programy byly ohodnoceny jako dobré. 

 Samotná tabulka 5. 1. (známkové hodnocení vývojových programů) ukazuje, že 

nejvhodnějším programem pro tvorbu inteligentních dokumentů (na základě zde 

popsaných parametrů) je Adobe LiveCycle Designer s průměrnou známkou 1,6.  

 Microsoft Office Info Path společně se Software602 Form Designer získali shodné 

výsledné hodnocení s průměrnou známkou 2,2.  

 Nejhůře výsledně hodnoceným vývojovým programem se stal FormFiller 

s průměrnou známkou 2,8. 
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 Na základě těchto hodnocení byl jako vývojový prostředek pro tvorbu 

inteligentního dokumentu Zpráva od směny vybrán vývojový program Adobe 

LiveCycle Designer (ve společné licenci s Adobe Acrobat X Pro).   

 

5.3 Design Zprávy od směny 

 

 Samotná struktura (design) Zprávy od směny vychází z již dvou existujicích 

fyzických dokumentů, které v daném týmu vyplňuje každý pracovní den na konci 

odpolední směny (tato směna je označována jako „druhá“, nebo také poslední směna) 

jeden pracovník. 

 Jsou jimi tzv. daily huddle (obr. 5. 1.) a daily backlog (obr. 5. 2.). Jelikož se jedná o 

nadnárodní společnost a stejně tak nadnárodní tým, veškerá terminologie užívaná 

v těchto dvou dokumentech je v angličtině. 

 

 

Obr. 5. 1. – Původní scan fyzického dokumentu daily huddle 
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Obr. 5. 2. – Původní scan fyzického dokumentu daily backlog 

 

 Smyslem těchto dokumentů je ihned poskytnout ranní směně (tzn. první směně) 

informace o tom, co se po i před skončením její pracovní doby stalo (v rámci pracovní 

odpovědnosti) důležitého, které problémy se vyskytly, které problémy stále čekají na 

vyřešení, a také které změny se budou daný den provádět na administrovaných 

serverech. 

 Daily huddle obsahuje dvě tabulky. První z tabulek popisuje change, které jsou 

plánované pro daný pracovní den a zároveň impaktují tuto konkrétní pracovní skupinu.  

 Change, v rámci dané firmy (a pracovní skupiny), znamená elektronický záznam o 

změně vztahující se k nějaké infrastruktuře (jak hardwarové, tak softwarové). 

Názorným příkladem change může být výměna poškozeného CPU, reorganizace 

databáze, instalace nové aplikace, plánovaný výpadek elektřiny atd. 

 Každá change je plánována s určitým předstihem (podílí se na tom množství 

faktorů, které se vztahují k vnitřní politice společnosti a také ke kontraktům se 

zákazníky) a obsahuje více než 20 možných atributů. Mezi ty nejdůležitější, které je 

třeba vyznačit prostřednictvím daily huddle, patří: 
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– number – unikátní celočíselné označení pro rychlou identifikaci (toto číslo 

je velmi důležité k odlišení, jelikož nástroj, pomocí kterého se tyto change 

vytvářejí a dále spravují je sdílený skrze 80% infrastruktury společnosti) 

– start time – čas, kdy change bude implementována (od tohoto časového 

okamžiku jsou v platnosti omezení, která se vztahují k výkonu dané 

intervence) 

– end time – čas, kdy dochází k ukončení intervence (hraniční čas, do kdy 

musí být intervence ukončena) 

– assignee – jméno osoby, která danou change bude vykonávat a má za ni 

plnou odpovědnost (členové týmu k ní mohou vznášet případné dotazy a 

případně odkazovat členy z jiných týmů; mnohé change totiž impaktují 

vícero pracovních skupin) 

– server – konkrétní název spravovaného serveru, který bude danou changí 

impaktován 

– description – popisem se většinou rozumí samotná hlavička change, která 

obsahuje základní informace o tom, jakého úkonu se daná change týká. 

 Change management, jak se nazývá v rámci této společnosti samostatná disciplína 

(kariérní směr) věnující se changím a všem procesům s nimi spojenými, je komplexní 

nástroj, jehož aspekty není možné, bohužel ani v rámci samostatné odborné publikace, 

detailně popsat. 

 Druhá tabulka nemá striktně omezená vstupní data jako první tabulka. Obsahuje 

totiž přehled o problémech, které nejvíce impaktovaly servis.  

 Z pohledu zákaznického servisu se za takové nejzávažnější problémy označují 

problem tickety s nejvyšší úrovní priority (1 a 2).  Jako problem ticket se v rámci dané 

firmy označuje elektronický záznam o problému, který se vyskytnul v dané 

infrastruktuře (jak hardwarové, tak softwarové). Pod pojem problem ticket spadají také 

určité druhy záznamů, které se běžně neklasifikují jako problém (do této skupiny 

spadají například specifické požadavky od zákazníka vztahující se k dané 

infrastruktuře).  

 Jako názorný příklad problem ticketu se dá uvést záznam o neplánovaném výpadku 

elektrické sítě, poškození databáze, selhání diskového pole, nutnost vytvoření nových 
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definic tiskáren na serveru, definování nových portů na dec serverech, reset 

uživatelských hesel, vytváření uživatelských účtů atd. 

 Problem tickety jsou komplexní interní záznamy o řešení problémů také částečně 

sloužící k uchovávání komunikace mezi jednotlivými týmy a zákazníkem. Obdobně 

jako change obsahují množství atributů. Z hlediska daily huddle jsou těmi 

nejvýznačnějšími atributy tyto: 

– number – unikátní celočíselné označení pro rychlou identifikaci (toto číslo 

je velmi důležité k odlišení, jelikož nástroj, pomocí kterého se tyto problem 

tickety vytvářejí a dále spravují je sdílený skrze 80% infrastruktury 

společnosti) 

– severity – úroveň důležitosti je celočíselná hodnota od 1 do 4, která určuje 

na základě kontraktu se zákazníkem, jak závažně je zákazníkova produkce 

impaktována a do jaké doby od vytvoření problem ticketu musí být tento 

problem ticket vyřešen (úrovně 1 a 2 značí nejzávažnější problémy a jako 

takové musí být vyřešeny nejpozději do 2 – 8 hodin, zatímco pro problem 

tickety se severitou 3 a výš platí omezení v řádu dnů a týdnů) 

– status – status problem ticketu určuje, v jakém stadiu se daný problém právě 

nachází; v rámci daily huddle se rozlišují celkem čtyři statusy, ve kterých se 

problem ticket může nacházet:  

o Resolved – problem ticket je vyřešen  

o Transferred – problem ticket nebyl přiřazen členovi týmu, případně 

byl přesunut do jiného týmu (většinou situace, kdy problem ticket je 

přiřazen týmu, který nemá danou infrastrukturu v kompetenci, 

případně se na řešení musí podílet vícero týmů) 

o Open – ticket je přiřazen členovi týmu (situace kdy jeden člen týmu 

na konkrétním ticketu pracuje) 

o Held – problem ticket je pozastaven (většinou situace, kdy se čeká na 

informace od zákazníka, test od zákazníka atd.) 

– contact person – kontaktní osobou se myslí člen daného týmu, který jako 

poslední z týmu na daném problem ticketu pracoval a má tak případně o 

výsledném řešení, tak o současném statusu nejaktuálnější informace 
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– description – popisem se rozumí samotná hlavička problem ticketu, která 

obsahuje základní informace o tom, jakého problému se daný problem ticket 

týká.  

 Problem tickety obsahují množství atributů, ovšem pouze 70% z nich je určeno pro 

samotné týmy, které pracují na řešení daných problémů. Zbylých 30% atributů je 

určeno pro vyšší management (převážně problem management týmy). 

 Jak již bylo v předchozích odstavcích této kapitoly definováno, problem tickety 

popisují problémy vztahující se k zákazníkovi a servisu. Přestože by k jiným 

problematickým událostem docházet nemělo, přesto existují problémy, které impaktují 

celý tým a přesto nejsou přímo vázány na problem ticket management. Jedná se o 

problémy, které souvisí s užívanými programy třetích stran (tým je například 

impaktován ve chvíli, kdy dojde k výpadku databázového serveru na který je napojena 

databáze pracující s problem tickety) nebo když dojde na straně firmy k neočekávanému 

incidentu na infrastruktuře (tým je například impaktován ve chvíli, kdy dojde k výpadku 

místní elektrické sítě). Pro tyto situace se problem tickety v rámci firmy nevytváří a řeší 

se skrze interní procesy pověřených pracovníků. Proto je nutné i tyto informace předat 

další směně prostřednictvím daily huddle. 

 Daily backlog poskytuje informace o tom, které problem tickety jsou stále umístěny 

v týmové problem ticket queue a je potřeba přistoupit co nejrychleji k jejich vyřešení. 

 Součástí problem ticket managementu je systém problem ticket queue, který 

představují virtuální fronty přiřazené nejrůznějším týmům. Každý tým má svou unikátní 

problem ticket queue. 

 Dokud nejsou problem tickety vyřešeny (případně přeposlány), zůstavají v problem 

ticket queue daného týmu a ten za ně nese plnou odpovědnost. Takovéto problem 

tickety je pak nutno reportovat, aby nedošlo k situaci, kdy na základě severity expiruje 

hraniční čas potřebný k jejich vyřešení, což by mělo za následek finanční sankce vůči 

firmě ze strany zákazníka.  

 Z dlouhodobých interních statistik vyplývá, že 75% problem ticketů zanechaných 

v problem ticket queue jsou problem tickety popisující dlouhodobý problém, který je 

potřeba řešit v rámci zásahu do hardwarové konfigurace. Názorným příkladem je pak 

situace, kdy dojde k selhání procesorové jednotky, kterou je potřeba vyměnit a přestože 

je známa příčina problému, problem ticket nemůže být uzavřen, dokud nedojde 
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k výměně poškozeného hardware. Jelikož na daných spravovaných serverech běží 

procesy obstarávající běh celých továren a finančních úřadů, plánování hardwarové 

intervence, kde je nutno zastavit celý server, je samo o sobě náročné (komunikace 

s dodavatelem náhradní součástky, komunikace se zasahujícím technikem, komunikace 

s místním technikem, komunikace se zákazníkem atd.), což má za následek uchovávání 

problem ticketu v problem ticket queue. 

 Jak již bylo v rámci této kapitoly sděleno, problem tickety obsahují množství 

atributů. Z hlediska daily backlog jsou nejvýznačnější tyto: 

– number – unikátní celočíselné označení pro rychlou identifikaci (toto číslo 

je velmi důležité k odlišení, jelikož nástroj, pomocí kterého se tyto problem 

tickety vytvářejí a dále spravují je sdílený skrze 80% infrastruktury 

společnosti) 

– date – datum kdy byl problem ticket vytvořen patří mezi klíčové 

identifikátory toho, kolik času zbývá k jeho vyřešení 

– status – status problem ticketu určuje, v jakém stadiu se daný problém právě 

nachází; v rámci daily backlog se rozlišují tři statusy ve kterých se problem 

ticket může nacházet (status Resolved se zde nezahrnuje, jelikož se v rámci 

daily backlog sledují pouze doposud nevyřešené problem tickety): 

o Transferred – problem ticket nebyl přiřazen členovi týmu, případně 

byl přesunut do jiného týmu (většinou situace, kdy je problem ticket 

přiřazen týmu, který nemá danou infrastrukturu v kompetenci, 

případně se na řešení musí podílet vícero týmů) 

o Open – ticket je přiřazen členovi týmu (situace kdy jeden člen týmu 

na konkrétním ticketu pracuje) 

o Held – problem ticket je pozastaven (vetšinou situace, kdy se čeká na 

informace od zákazníka, test od zákazníka atd.) 

– severity – úroveň důležitosti je celočíselná hodnota od 1 do 4, která určuje 

na základě kontraktu se zákazníkem, jak závažně je zákazníkova produkce 

impaktována a do jaké doby od vytvoření problem ticketu, musí být tento 

problem ticket vyřešen (úrovně 1 a 2 značí nejzávažnější problémy a jako 

takové musí být vyřešeny nejpozději do 2 – 8 hodin, zatímco pro problem 

tickety se severitou 3 a výš platí omezení v řádu dnů a týdnů) 
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– description – popisem se rozumí samotná hlavička problem ticketu, která 

obsahuje základní informace o tom, jakého problému se daný problem ticket 

týká 

– update – jako aktualizace se považuje poslední vložená informace 

v problem ticketu, která by měla popsat důvod, proč problem ticket stále 

není vyřešen  

 Při zohlednění struktury existujících fyzických dokumentů, Zpráva od směny bude 

obsahovat dva listy, kde první list bude představovat daily huddle, druhý list bude 

představovat daily backlog. 

 Velikost, rozložení (orientace) a počet stran dokumentu je možno nastavit při 

vytvářeního nového dokumentu prostřednictvím úvodního průvodce Adobe LiveCycle 

Designeru jak demonstruje obr. 5. 3. : 

 

 

Obr. 5. 3. – Úvodní nastavení dokumentu 

 

 Defaultní struktura takto nastaveného dokumentu se skládá pouze ze dvojice 

prázdných oddílů (označované v Adobe LiveCycle Designeru jako SubFormy), kde 

v tomto základním nastavení každý z oddílu představuje prostor jednoho listu. 

 Prostřednictvím okna Hiearchy (hiearchie, obr. 5. 4.) lze nejenom sledovat 

aktuální strukturu dokumentu, veškeré vložené prvky, umístění těchto prvků, ale lze 
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také vytvářet další oddíly buď na úrovni aktuálních oddílů, nebo uvnitř aktuálních 

oddílů (velikost oddílů může být v rámci listu zcela libovolná). 

 Oddíly slouží nejenom ke vkládání prvků z Object Library (knihovna prvků, obr. 

5. 4.) na stránku, ale převážně k logickému dělení listů dokumentů a případně 

k slučování prvků obdobné funkcionality.  

 Pro úspěšné vytvoření inteligentního dokumentu prostřednictvím Adobe LiveCycle 

Designeru je práce s oddíly neopomenutelná.  

 Velkého uplatnění oddíly také nachází například při použití dynamických prvků, při 

importování dat, adresování prvků atd. 

 

 

Obr. 5. 4. – Defaultní struktura dokumentu (vlevo) a knihovna prvků (vpravo) 

 

 S ohledem na daily huddle a daily backlog jsou základní prvky dokumentu tvořeny 

prostřednictvím: 
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– tabulky – Table v knihovně objektů; tři tabulky představující change 

plánované pro daný den, problémy z předešlého dne a výpis problem ticket 

queue (počty sloupců a jejich značení vychází z původních fyzických 

dokumentů) 

– text – Text v knihovně objektů; needitovatelné pole, které slouží k popisům 

jak tabulek, tak také stran 

– textové pole – Text field v knihovně objektů; aby bylo možno do buněk 

tabulek vkládat data, je potřeba defaultní nastavení typu prvků Text změnit 

na Text field 

 Struktura dokumentu, ve které jsou tyto prvky obsaženy a logicky seřazeny, je 

znázorněna na obr. 5. 5.:  

 

Obr. 5. 5. – Struktura dokumentu se základními prvky 

  

 Z estetického hlediska by bylo možné dokument ještě obohatit o nejrůznější 

grafické prvky a s nimi dodat dokumentu propracovanější vzhled. Od dokumentu se ale 
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očekává, že se jeho vyplněná podoba bude tisknout, takže od vedení týmu byl vznesen 

požadavek na co nejméně náročný design s ohledem na tisk. 

 

 

Obr. 5. 6. – První list dokumentu se základními prvky 

 

 

Obr. 5. 7. – Druhý list dokumentu se základními prvky 
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 Takto vytvořený dokument (obr. 5. 6. a 5. 7., samotný dokument je součástí CD 

přílohy jako soubor xsprta01_zprava_od_smeny_obycejna.pdf) je pouhým statickým 

elektronickým formulářem, který pracovníkovi nedokáže poskytnout ani náznak pomoci 

při jeho vyplňování: 

– pracovník může vkládat jakékoli znaky do kterýchkoli textových polí, 

přestože ze struktury původních dokumentů plynou pro jednotlivé položky 

obecná omezení (velikost, formát atd.); 

– pracovník nemá možnost vkládat data z externích zdrojů (chybí vkládání dat 

jak z externích souborů, tak případně z databází); 

– tabulky jsou statické a není možno dynamicky měnit jejich velikost jak 

vzhledem ke vkládaným datům, tak vzhledem k přání pracovníka; 

– absence ovládacích prvků pro mazání obsahu; 

– absence výpočetních funkcí. 

 Pro vytvoření pravého inteligentního dokumentu je potřeba nejenom rozšířit 

současnou strukturu dokumentu o další prvky, ale také tyto prvky obohatit o funkce. 

 

5.4 Funkce ve Zprávě od směny  

 

 Pro celý dokument (a stejně tak pro každý vložený prvek) vytvářený 

prostřednictvím grafického rozhraní je automaticky generován Adobe LiveCycle 

Designerem XML kód.  

 Názorným příkladem může být prvek Text1, který v dokumentu představuje nadpis 

daily huddle.  

 Reprezentace tohoto prvku v struktuře dokumentu je znázorněna na obrázku 5. 8.:  

 

 

Obr. 5. 8. – Prvek Text1 ve struktuře dokumentu 
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 Grafická reprezentace nadpisu pro daily huddle (prvek Text1) je znázorněna na 

obrázku 5. 9.: 

 

 

Obr. 5. 9. – Prvek Text1 v grafickém náhledu 

 

 K samotnému XML kódu je možné přistupovat pomocí jedné ze záložek pracovní 

plochy (XML Source).  

 Popis prvku Text1 prostřednictvím XML kódu je znázorněn na obrázku 5. 10.: 

 

Obr. 5. 10. – XML kód prvku Text1 

 

 Zásahy do samotného XML zdrojového kódu nejsou vývojáři Adobe LiveCycle 

Designeru doporučovány. K úpravám základních vlastností prvků primárně slouží tzv. 

Object manager (obr. 5.11.). 

 V případě prvku Text1, Object manager umožňuje měnit základní grafické 

vlastnosti (velikost objektu, font, barvu písma, velikost písma, umístění, obtékání 

objektu atd.).  
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 Jelikož typ objektu je nastaven pouze jako statický text, z funkčních vlastností je 

možno nastavovat pouze viditelnost.  

 

 

Obr. 5. 11. – Object manager prvku Text1 

 

 K tomu, aby bylo možno zasahovat do požadovaných funkčních vlastností prvků je 

potřeba zohlednit nastavení jejich typu.  

 

5.4.1 Formát prvků 

 

 K získání přístupu k požadovaným funkčním vlastnostem u Zprávy od směny byla 

prostá textová pole v tabulkách pomocí Object manageru změněna na odpovídající 

typ.  

 U tabulky Table1 (představující change plánované pro daný den) byly typy prvků 

v buňkách nastaveny takto: 

– number – numeric field; číselné pole, jehož zobrazení, editace a validace 

dat bude názorně provedena pomocí ručně vkládaného kódu 
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– start – date/time field; časové pole, které k zobrazení, editaci a validaci 

dat užívá nastavení Object manageru (položka Patterns s nastavením 

formátu time{H:MM} obr. 5.12.)  

– end – date/time field; časové pole, které k zobrazení, editaci a validaci 

dat užívá nastavení Object manageru (položka Patterns s nastavením 

formátu time{H:MM}) 

– assignee – drop-down list; vzhledem k nejrůznějším délkám jmen a jejich 

variacím byla tato položka nastavena jako výběrový list, který obsahuje 

pevně stanovený seznam pracovníků 

– server – drop-down list; vzhledem k požadovaným vlastnostem byl 

vybrán výběrový list, jelikož je dán pevně stanovený seznam spravovaných 

serverů 

– description – text field; aby bylo možno dynamicky zobrazovat i delší 

popisy problému v textovém poli, byl u tohoto prvku v Object manageru 

povolen víceřádkový zápis  

 

 

Obr. 5. 12. – Patterns nastavení v Object manageru prvku Start 

 

 U tabulky Table2 (představující problémy z předešlého dne) byly typy prvků 

v buňkách nastaveny takto: 
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– number – numeric field; číselné pole, jehož zobrazení, editace a validace 

dat bude názorně provedena pomocí ručně vkládaného kódu 

– severity – drop-down list; vzhledem k požadovaným vlastnostem byl 

vybrán výběrový list, jelikož je zohledňován pouze určitý počet severit (obr. 

5. 13.) 

– status – drop-down list; vzhledem k požadovaným vlastnostem byl 

vybrán výběrový list, jelikož je dán pevně stanovený seznam statusů, které 

se u daných problémů zohledňují 

– contact person – drop-down list; vzhledem k nejrůznějším délkám jmen a 

jejich variacím byla tato položka nastavena jako výběrový list, který 

obsahuje pevně stanovený seznam pracovníků 

– description – text field; aby bylo možno dynamicky zobrazovat i delší 

popisy problému v textovém poli, bylo u tohoto prvku v Object manageru 

povolen víceřádkový zápis 

 

 

Obr. 5. 13. – Nastavení drop-down listu v Object manageru prvku Severity 
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 U tabulky Table3 (představující výpis problem ticket queue) byly typy prvků 

v buňkách nastaveny takto: 

– number – numeric field; číselné pole, jehož zobrazení, editace a validace 

dat bude názorně provedena pomocí ručně vkládaného kódu 

– date – date/time field; datumové pole, které k zobrazení, editaci a 

validaci dat užívá nastavení Object manageru (položka Patterns 

s nastavením formátu date{MMM D, YYYY}) 

– status – drop-down list; vzhledem k požadovaným vlastnostem byl 

vybrán výběrový list, jelikož je dán pevně stanovený seznam statusů, které 

se u daných problémů zohledňují 

– severity – drop-down list; vzhledem k požadovaným vlastnostem byl 

vybrán výběrový list, jelikož jsou zohledňovány všechny severity; jejich 

počet je omezen na 4 

– description – text field; aby bylo možno dynamicky zobrazovat i delší 

popisy problému v textovém poli, bylo u tohoto prvku v Object manageru 

povolen víceřádkový zápis  

– update – text field; aby bylo možno dynamicky zobrazovat i delší popisy 

problému v textovém poli, bylo u tohoto prvku v Object manageru 

povolen víceřádkový zápis (obr. 5. 14.) 

 

Obr. 5. 14. – Nastavení text field v Object manageru prvku Update 
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5.4.2 Dynamické tabulky 

 

 Jelikož u Zprávy od směny není možno předem odhadovat minimální a maximální 

množství vkládaných záznamů do tabulek, bylo potřeba přistoupit k řešení, které by 

stávající statické tabulky (s pevně danými počty sloupců a řádků) nahradilo jejich 

dynamickými ekvivalenty. 

 Aby bylo možno pro každý vložený záznam (change, problem ticket) dynamicky 

vytvořit (případně dynamicky smazat) daný řádek, byly do dokumentu provedeny dva 

hlavní zásahy. 

 Všechny tři tabulky (Table1, Table2, Table3) byly nastaveny prostřednictvím 

Table Assistant (průvodce tabulkami) jako Body Rows Vary Depending on Data 

(počet řádků vztažen k vkládaným datům, obr. 5. 15.) 

 

 

Obr. 5. 15. – Nastavení tabulky Table1 v Table Assistant 

 

 Aby při automatickém (či ručním) generování dalších řádků nedocházelo 

k překrývání níže položených prvků, byly pro jednotlivé tabulky a jejich nadpisy 
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vytvořeny vlastní oddíly, které byly nastaveny prostřednictvím Object manageru jako 

Flowed (plovoucí, obr. 5. 16.) 

 

 

Obr. 5. 16. – Nastavení oddílu Changes_for_today v Object manageru 

  

5.4.3 Ovládací prvky tabulek 

 

 Přestože tabulky nastavené podle kapitoly 5. 4. 2. disponují dynamickými 

vlastnostmi, v defaultním nastavení obsahují pouze jeden řádek. Je tak potřeba zajistit, 

aby měl pracovník při manuálním vyplňování dokumentu k dispozici nástroj, kterým 

bude moci řádky tabulek dle svého uvážení sám přidávat a sám také mazat. 

 Adobe LiveCycle pro tyto případy poskytuje ve své standardní knihovně prvků 

prvek Button (tlačítko).  
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 Z hlediska manuální manipulace s tabulkami byly pro každou tabulku v dokumentu 

vloženy následující ovládací prvky v podobě tlačítek (obr. 5. 17.) 

 Tři tlačítka pro snadnější manipulaci do vlastního oddílu: 

o Add row – přidá na konec tabulky jeden řádek 

o Delete last row – umaže z tabulky poslední řádek a s ním spojená 

data 

o Delete all rows – vymaže z tabulky všechny řádky a s nimi spojená 

data 

 Dvě tlačítka přímo jako ovládací prvky do samotné tabulky: 

o + – přidá na konec tabulky jeden řádek 

o x – smaže aktuální aktivní řádek  

 

 

Obr. 5. 17. – Rozložení ovládacích tlačítek pro tabulku Table1 v grafickém náhledu 

 

 Každému z vložených tlačítek, je potřeba přiřadit odpovídající funkci, která po jeho 

stlačení bude vykonána. Adobe LiveCycle designer poskytuje 2 možnosti jak objektům 

přiřazovat funkce: 

– 1 – Action builder – Action builder je průvodce, který jednoduše 

umožňuje přiřadit objektům jednu (i více) z předdefinovaných funkcí. 

V případě zprávy jsou demonstrativně všechna tlačítka Add row a + 

nastavena pomocí Action builderu tak, aby při jejich stisku došlo u 

konkrétní tabulky k přidání jednoho řádku (nastavení v Action builderu 

je znázorněno na obr. 5. 18.) 

 

– 2 – Object editor – jak již bylo řečeno, tak pro každý prvek dokumentu je 

prostřednictvím Adobe LiveCycle Designeru generován automaticky XML 

kód. V případě, že je použit Action builder, je daný objekt obohacen 

automaticky o další předdefinované funkce. Pokud je potřeba užít takovou 
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funkci, která v nabídce Action builderu není, je nutno funkci vytvořit 

ručně prostřednictvím Object editoru. Tento prostředek dovoluje pro více 

než 28 typů akcí s prvkem (například kliknutí, vložení textu, automatická 

kalkulace atd.) doplnit libovolnou funkci naprogramovanou v dostupných 

jazycích (obr. 5. 19.). 

 

 

Obr. 5. 18. – Nastavení funkce pro stisknutí tlačítka add_row1 v Action builderu  

 

 

Obr. 5. 19. – Nastavení funkce pro stisknutí tlačítka delete_last1 v Object editoru   

 

 Vlastní funkce v Adobe LiveCycle Designer je možno vytvářet ve dvou poměrně 

podobných jazycích: 

o FormCalc – jednoduchý objektově orientovaný jazyk vytvořený 

společností Adobe 

o JavaScript – multiplatformní objektově orientovaný jazyk 
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 Správná funkčnost dokumentu je zaručena i v případě, že funkce některých prvků 

jsou napsány prostřednictvím jazyku FormCalc a některé prostřednictvím jazyku 

JavaScript.  

 Přestože JavaScript není primárním jazykem, samotní developeři Adobe LiveCycle 

Designeru vybízejí programátory k tomu, aby se nebránili užívání obou jazyků, jelikož 

každý z nich poskytuje v určitých případech jiné výhody a nevýhody. 

 Názorným příkladem využití JavaScriptu ve Zprávě od směny je tlačítko Delete all 

rows, pro které v Adobe LiveCycle Designeru neexistuje předdefinovaná funkce: 

 

report.changes_for_today_buttons.delete_all1::click - (JavaScript, 
client) 
var retFromBoxDelAll1 = xfa.host.messageBox("All rows and contained 
data will be deleted! Do you want to continue?", "", 0, 2); 
 
if (retFromBoxDelAll1 == 4) { 
 
xfa.host.resetData("report.changes_for_today"); 
 
while (changes_for_today.Table1._Row1.count > 1) 
{ 
 changes_for_today.Table1._Row1.removeInstance(1);  
} 
} 

 

 Vlastnostní tohoto kódu je to, že po kliknutí na tlačítko delete_all1 se 

pracovníkovi zobrazí dialogové okno, které jej vyzve k odpovědi na otázku, zda chce 

pokračovat v úkonu, který všechny řádky a obsah tabulky vyresetuje. Pokud pracovník 

odpoví, že ne, do proměnné retFromBoxDelAll1 se neuloží žádná návratová hodnota, 

dialogové okno se zavře a data zůstanou nezměněna. Pokud pracovník odpoví, že ano, 

do proměnné retFromBoxDelAll1 se uloží hodnota 4, čímž bude splněna podmínka 

pro podmíněné větvení, ve kterém se v tabulce Table1 umístěné v oddílu 

changes_for_today vyresetují všechna vložená data a následně v podmíněném cyklu 

smažou postupně všechny příslušné přidané řádky tabulky, dokud nebude ponechán 

poslední viditelný řádek. 

 

 Stejným způsobem (dialogové okno -> návratová hodnota -> podmíněné větvení -> 

samotný úkon) jsou řešena všechna tlačítka ve Zprávě od směny pro operaci 

s tabulkami.  
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 Jelikož není žádoucí, aby byla tlačítka pro manipulaci s tabulkami viditelná na 

vytisknuté verzi Zprávy od směny, byly tyto ovláddací prvky umístěny do společných 

oddílů, jejiž parametr Presence byl prostřednictvím Object manageru změněn na 

Visible (Screen Only) (viditelný pouze na obrazovce). 

 

5.4.4 Ovládací prvky listů 

 

 Stejné požadavky ze strany vedoucích pracovníků k manipulaci s tabulkami se 

vztahují také k manipulaci s oběma listy dokumentu.  

 Je žádoucí, aby měl pracovník k dispozici tlačítka, jejichž pomocí bude moci 

vytisknout dokument, vyresetovat každý list zvlášť a vyresetovat celý dokument. 

 Do oddílů, které představují statické hlavičky obou listů (daily_huddle_header a  

daily_backlog_header) byly vloženy pododdíly a do nich následující tlačítka (obr. 5. 

20.): 

o Print form – tlačítko defaultně vložené z Object library, které po 

stisku vyvolá dialogové okno pro tisk a předtiskovou úporavu 

o Reset Daily H. – tlačítko obsažené pouze na prvním listu, jehož 

stisknutí vyresetuje všechny přidané řádky a veškerá vložená data 

v listu Daily huddle pomocí předdefinované funkce naprogramované 

v JavaScriptu  

o Reset Daily B. – tlačítko obsažené pouze na druhém listu, jehož 

stisknutí vyresetuje všechny přidané řádky a veškerá vložená data 

v listu Daily backlog pomocí předdefinované funkce 

naprogramované v JavaScriptu  

o Reset form – vymaže všechny řádky a s nimi spojená data v celém 

dokumentu pomocí předdefinované funkce naprogramované 

v JavaScriptu 
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Obr. 5. 20. – Hierarchie dokumentu s přidaným pod oddílem obsahující ovládací prvnky 

prvního listu  

 

 JavaScript kód je obdobný jako u tlačítek, které slouží k manipulaci s jednotlivými 

tabulkami. Názornou ukázkou je tlačítko Reset Daily H. sloužící k resetování prvního 

listu dokumentu (Daily huddle). 

 
report.daily_huddle_header.daily_huddle_header_buttons.Reset_dh::click 
- (JavaScript, client) 
var retFromBoxResDH = xfa.host.messageBox("All inserted data and rows 
in daily huddle will be reset! Do you want to continue?", "", 0, 2); 
 
if (retFromBoxResDH == 4) { 
 
xfa.host.resetData("report.changes_for_today"); 
xfa.host.resetData("report.hot_topics"); 
 
while (changes_for_today.Table1._Row1.count > 1) 
{ 
 changes_for_today.Table1._Row1.removeInstance(1);  
} 
 
while (hot_topics.Table2._Row1.count > 1) 
{ 
 hot_topics.Table2._Row1.removeInstance(1);  
} 
 
} 

 

 Funkčnost lze popsat tak, že pracovníkovi se po stisku zobrazí dialogové okno, 

které jej vyzve k odpovědi na otázku, zda chce pokračovat v úkonu, který vyresetuje 

celý první list. Pokud pracovník odpoví, že ne, do proměnné retFromBoxResDH se 

neuloží žádná návratová hodnota, dialogové okno se zavře a data zůstanou neměnná. 
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Pokud pracovník odpoví, že ano, do proměnné retFromBoxResDH se uloží návratová 

hodnota 4, čímž bude splněna podmínka pro podmíněné větvení, ve které se nejpre 

resetují obsahy oddílů obsahující tabulky report.changes_for_today a 

report.hot_topics a následně ve dvou podmíněných cyklech se postupně smažou 

všechny příslušné přidané řádky obsažených tabulek, dokud nebudou ponechány 

poslední viditelné řádky. 

 Jelikož není žádoucí, aby byla tlačítka pro manipulaci s listy viditelná na vytisknuté 

verzi Zprávy od směny, byly tyto ovláddací prvky umístěny do společných pododdílů, 

jejichž parametr Presence byl prostřednictvím Object manageru změněn na Visible 

(Screen Only) (viditelný pouze na obrazovce). 

 

5.4.5 Výpočetní a datumové funkce 

 

 Vedoucí pracovníci v rámci zadání Zprávy od směny požádali o rozšíření 

dokumentu o další nadstandardní funkce: 

– automatické zobrazení aktuálního datumu pro každý list, 

– automatický výpočet počtu dnů od otevření problem ticketu pro problem 

tickety v problem ticket queue. 

 Pro automatické zobrazování aktuálního datumu Zprávy od směny byly do titulních 

oddílů listů vloženy prvky Current Date (aktuální datum) z Custom Object library 

(přizpůsobená knihovna prvků).  

 Current Date při inicializaci designu využívá jednoduchou funkci num2date 

zpřístupněnou programovacím jazykem FormCalc, která vrací jako návratovou hodnotu 

aktuální datum ve zvoleném formátu. 

 

report.daily_backlog_header.CurrentDate[0]::ready:layout - (FormCalc, 
client) 
$.rawValue = num2date(date(), DateFmt(3)) 

 

 Defaultně je formát data nastaven ve zkráceném formátu DateFmt(1), který není 

pro Zprávu od směny vhodný, protože reprezentace měsíců a dní je tvořena číslicemi, 

které pracovníci ze zahraničí velmi často zaměňují a dochází tak ke špatnému určení 
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data vůči standardnímu středoevropském formátu (den, měsíc, rok). Proto byl formát 

zobrazovaného data upraven pomocí Object editoru na DateFmt(3) (měsíc je 

reprezentován anglickým názvem pro daný měsíc, takže k záměně již nemůže dojít). 

 Aby bylo možno pro každý problem ticket v daily backlog vypočítat počet dnů od 

jeho vytvoření, byl do tabulky Table3 vložen další sloupec s názvem Age. Na daném 

textovém poli, které slouží k zobrazení a výpočtu číselné hodnoty počtu dní, byl 

demonstrativně aplikován kód programovacího jazyka FormCalc: 

 

report.daily_backlog.Table3.Row1.TextField4::calculate - (FormCalc, 
client) 
var request = Date2Num(report.daily_backlog.Table3.Row1.date, "YYYY-
MM-DD") 
var actual_date = num2date(date(), DateFmt(1)) 
var current = Date2Num(actual_date, "D.M.YY") 
var future = current-request 
if (request == 0) then 
report.daily_backlog.Table3.Row1.TextField4.rawValue = "0" 
else  
if (current < request) then 
host.messageBox("Date when ticket was created cannot be set in future! 
Age cannot be properly calculate! Please fill correct data!", "Data 
validation error", 1) 
report.daily_backlog.Table3.Row1.TextField4.rawValue = "0" 
else  
report.daily_backlog.Table3.Row1.TextField4.rawValue = future 
endif 
endif 
 

 Funkčnost lze popsat tak, že daný kód je prováděn na pozadí dokumentu od jeho 

otevření pracovníkem.  

 Pomocí implementované funkce FormCalcu Date2Num se do proměnné request 

uloží návratová hodnota, která reprezentuje počet dnů, které uplynuly od poslední 

epochy (datum 1. 1. 1990) do data určeného buňkou v tabulce Table3 

report.daily_backlog.Table3.Row1.date ve formátu YYYY-MM-DD.  

 Prostřednictvím implementované funkce FormCalcu num2date se do proměnné 

actual_date uloží hodnota aktuálního data. Aby bylo možné získat do proměnné 

current počet dnů, který uplynul od poslední epochy do dnešního dne, je potřeba 

provést stejnou operaci pomocí funkce Date2Num stejně jako v případě proměnné 

request. Výsledek rozdílu future mezi proměnnou current a proměnnou request je 

hledaný počet dnů od vytvoření ticketu.  
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 Kód následně ošetřuje sitaci, kdy buňky tabulky udávající datum vytvoření problem 

ticketu nejsou vyplněny (proměnná request je rovna 0) podmíněným větvením. Pokud 

je podmínka podmíněného větvení splněna (request == 0), tak se do výsledného 

textového pole Age report.daily_backlog.Table3.Row1.TextField4.rawValue 

vypíše prázdná hodnota 0.  

 Pokud je hodnota proměnné request nenulová, tak se dále ověřuje, zda datum 

vytvoření ticketu není nastaveno do budoucnosti. Toto ověřování je pak prováděno 

dalším podmíněným větvením, v jehož podmínce se porovnává velikost proměnné 

current a proměnné request. Pokud je hodnota proměnné current menší než 

hodnota proměnné request, datum je nastaveno do budoucnosti a pracovníkovi se 

objeví dialogové okno, které jej o této skutečnosti informuje a do výsledného textového 

pole report.daily_backlog.Table3.Row1.TextField4.rawValue vypíše prázdnou 

hodnotu 0. Pokud je hodnota proměnné current větší než hodnota proměnné request, 

do výsledného textového pole spadající pod hlavičku Age se vypíše hodnota proměnné 

future.  

 Jak bylo v předchozích odstavcích popsáno, validace vkládaných dat je možno 

provádět skrze nastavení v Object manageru. Další možností je využít vlastní fukce. 

Jako názorný příklad byly položky Number v jednotlivých tabulkách opatřeny právě 

takovou funkcí (uvedený příklad je pro tabulku Table1). 

 

report.changes_for_today.Table1.Row1.numb::exit - (JavaScript, client) 
if (report.changes_for_today.Table1.Row1.numb.rawValue > 9999999 || 
report.changes_for_today.Table1.Row1.numb.rawValue < 1000000) 
{ 
xfa.host.messageBox("The value you entered for change number is 
invalid! Please enter correct 7 digit number!", "", 1); 
report.changes_for_today.Table1.Row1.numb.rawValue = ""; 
} 

 

 Funkčnost lze popsat tak, že daný kód je proveden ve chvíli, kdy je ukončeno 

vkládání dat do buňky report.changes_for_today.Table1.Row1.numb.rawValue. 

Hlavní princip funkce spočívá v podmíněném větvení, kde hlavní podmínka spočívá 

ve zjištění velikosti vkládané celočíselné hodnoty, která musí mít právě 7 řádů (tzn. 

musí být v rozmezí hodnot 1000000 a 9999999. Pokud je vložená hodnota větší než 

maximální hranice, nebo menší než uvedená minimální hranice, zobrazí se informativní 
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dialogové okno s informací, že vložená hodnota nemá správný formát. Následně se do 

výsledného číselného pole vypíše prázdná hodnota 0. Pokud podmínka splněna není, 

vložená data jsou v pořádku a zobrazí se korektně. 

 Tato fuknce platí pouze pro tabulku Table1. U ostatních tabulek jsou porovnávány 

velikosti čísel problem ticketů, které jsou o jeden řád vyšší než čísla change, takže 

maximální a minimální hodnoty ve funkcích pro problem tickety mají o jeden řád větší 

rozsah. 

 

5.4.6 Import dat 

 

 Další element, který odlišuje inteligentní dokument od obyčejného elektronického 

dokumentu je fuknční schopnost využití externího zdroje dat.  

 Zpráva od směny byla rozšířena o následující možnost importování dat: 

– z  XML souboru,  

– z databáze. 

 

 S problem tickety a changi se nakládá skrze tooly dodávané třetí stranou, která 

v daných kódech a řešeních ukrývá své know-how (anglické „vědět-jak“). Přímý přístup 

k datům v databázích je tak v tomto případě nemožný.  

 Díky vývoji Zprávy od směny došlo ke konunikaci s externími developery, kteří v 

horizontu 1 až 2 měsíců dodají řešení, které bude generovat externí soubor obsahující 

požadovaná XML data. Jelikož v současné době nejsou k dispozici reálná XML data, 

byl pro testování importu XML dat do Zprávy od směny použit testovací soubor 

report.xml (součástí CD/DVD přílohy) obsahující vzorek možných dat. 

 Záznam pro change vypadá následovně: 

 

<change numb="3714514"> 

   <start>11:00</start>  

   <end>12:30</end>  

   <assignee>Elinor Dehner</assignee> 

   <server>IBM_PROD10</server> 
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   <description>Database reorg</description> 

   <nun></nun> 

</change> 

 

 Aby bylo možno importovat data z externího XML souboru, bylo potřeba 

nadefinovat v Adobe LiveCycle Designeru datové spojení s daným konkrétním 

souborem (report.xml). 

 Správa všech již existujících a vytvářených nových datových spojení se standardně 

provádí v záložce Data view (datový náhled obr. 5. 21.).  

 

 

Obr. 5. 21. – Data view oblast v Adobe LiveCycle Designeru 

 

 Skrze položku New Data Connection (možno vyvolat skrze Data View záložku 

anebo přes položku hlavního menu File) se otevře průvodce připojením, ve kterém byl 

zadán název daného datového spojení a vybrán (ze 6 možných) typ zdroje externích dat 

(obr. 5. 22.).  
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 Obr. 5. 22. – Výběr typu zdroje dat v New Data Connection průvodci 

 

 V případě využití externího XML souboru spadajícího pod položku Sample XML 

Data (jednoduchá XML data) se v dalším kroku průvodce vložila cesta ke zvolenému 

souboru (obr. 5. 23). 

 

 

Obr. 5. 23. – Adresace zdrojového XML souboru v New Data Connection průvodci 

 

Po dokončení konfigurace se v oblasti Data View zobrazila struktura prvků 

obsažených v XML souboru (obr. 5. 24.). V případě, že by byl soubor poškozený, či by 

data byla v nekorektním formátu, datová struktura by se nezobrazila. 
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Obr. 5. 24. – Data View po vytvoření nového datového připojení s názvem 

DataConnection 

  

 V dalším kroku bylo nezbytné propojit prvky datového spojení s konkrétními 

položkami Zprávy od směny. Adobe LiveCycle Designer poskytuje v tomto směru dvě 

možnosti jak danou operaci provést: 

– graficky, 

– pomocí Object manageru. 

 Grafické provázání spočívá v obdobné operaci jako umisťování objektů z Object 

library do dokumentu. Kliknutím se vybere daný prvek z Data View a táhnutím se 

umístí buď do volné oblasti oblasti dokumentu (což vytvoří ve struktuře dokumentu 

nový prvek), nebo v našem případě se táhnutím umístí na již existující prvek v buňce 

tabulky (což vytvoří provázání datového prvku s již obsaženým prvkem).   

 V Data View se takto provázané prvky zobrazují se specifickou ikonou (obr. 5. 

25): 

 

 

Obr. 5. 25. – Datově provázané prvky z externího XML souboru  
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 V Object manageru se provázání prvků dokumentu s datovými prvky XML 

souboru provádí skrze záložku Binding (provázání) a výběru příslušného prvku 

datového spojení (obr. 5. 26.) 

 

 

Obr. 5. 26. – Datové provázání numericého pole s datovou hodnotou numb  

 

 Jelikož rozhodnutí, zda bude dokument vyplněn záznam po záznamu ručně (v 

případě současné neexistence exportních prostředků z databáze a v případě budoucích 

možných výpadků), anebo bude použit externí soubor XML, má být v rukou 

pracovníka, bylo nutno opatřit dokument tlačítkem, jehož stisk načte data z daného 

XML souboru. 

 Tlačítka Import Data byla umístěna do stejných pododdílů jako ovládací prvky 

každého listu a zároveň opatřena vlastní funkcí (uváděný příklad je pro tlačítko 

Import1 v pododdílu daily_huddle_header.daily_huddle_header_buttons). 

 

report.daily_huddle_header.daily_huddle_header_buttons.Import1::click 
- (JavaScript, client) 
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var retFromBoxImp = xfa.host.messageBox("All inserted data will be 
replaced by XML data! Do you want to continue?", "", 0, 2); 
 
if (retFromBoxImp == 4) { 
xfa.host.importData(); 
} 
 

 Funkčnost lze popsat tak, že pracovníkovi se po stisku zobrazí dialogové okno, 

které jej vyzve k odpovědi na otázku, zda chce pokračovat v úkonu, který vyresetuje 

celý dokument a v něm i obsažená data. Pokud pracovník odpoví, že ne, do proměnné 

retFromBoxImp se neuloží žádná návratová hodnota, dialogové okno se zavře a data 

zůstanou neměnná. Pokud pracovník odpoví, že ano, do proměnné retFromBoxImp se 

uloží návratová hodnota 4, čímž bude splněna podmínka pro podmíněné větvení, ve 

které se otevře dialogové okno s vyhledáním cílového souboru, po jehož načtení se 

provede automatická inicializace dokumentu a do patřičných buněk tabulek dokumentu 

se načtou příslušná data. 

 Jelikož byly kroky k zpřístupnění dynamických vlastností tabulek již provedeny, 

budou se na základě počtu dat automaticky dynamicky zvětšovat a není potřeba již do 

jejich nastavení nikterak zasahovat. 

 Při této konkrétní realizaci Zprávy od směny není v současné době možno 

přistupovat k datům uložených na databázových serverech, které jsou ve spojení s  tooly 

dodávány a spravovány třetí stranou, která si tak udržuje své know-how. 

 Jelikož by v případě nasazení Zprávy od směny v jiném pracovním procesu byla 

možnost k datům v databázích přistupovat, realizovaný dokument obsahuje 

demonstrativní spojení s lokální testovací databází MySQL (verze 5.5) s názvem test.  

 V testovací MySQL databázi byla podle následující sekvence příkazů vytvořena 

v databázi test tabulka backlog_queue obsahující testovací vzorky záznamů 

uložených v problem ticket queue (obr. 5. 27., obr. 5. 28.): 

 

Enter password: 

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 

Your MySQL connection id is 13 

Server version: 5.5.23 MySQL Community Server (GPL) 

 

Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights 

reserved. 
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Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its 

affiliates. Other names may be trademarks of their respective 

owners. 

 

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input 

statement. 

 

mysql> use test; 

mysql> CREATE TABLE backlog_queue (number INT(8), date DATE, status 

VARCHAR(255), severity INT(1), description VARCHAR(255), actual 

VARCHAR(255)); 

mysql> INSERT INTO backlog_queue values ('32758573', '2012-04-16', 

'Transferred', '3', 'Printer not printing', 'Waiting for local support 

check printer'); 

mysql> INSERT INTO backlog_queue values ('32913233', '2012-04-12', 

'Transferred', '2', 'Server crashed', 'Waiting for spare part'); 

 

 

Obr. 5. 27. – Výpis tabulky v aktuální databázi test  

 

 

Obr. 5. 28. – Část výpisu dat obsažených v tabulce backlog_queue databáze test  

  

 Při této konkrétní realizaci Zprávy od směny není v současné době možno 

přistupovat k datům uloženým na databázových serverech, které jsou ve spojení s  tooly 

dodávány a spravovány třetí stranou, která si tak udržuje své know-how. 



 85

 Jelikož v případě nasazení Zprávy od směny v jiném pracovním procesu by byla 

možnost k datům v databázích přistupovat, realizovaný dokument obsahuje 

demonstrativní spojení s testovací databází MySQL (verze 5.5) s názvem test.  

 Adobe LiveCycle Designer umožňuje vytvořit přímé datové spojení s konkrétním 

XML souborem, ovšem v případě databáze přímé propojení možné není. Oblast 

databází je natolik široká, že by průvodce, který by umožňoval dokumentu připojit se na 

libovolnou databázi, několikanásobně navyšoval výslednou cenu produktu. Developeři 

proto zakomponovali do Adobe LiveCycle Designeru možnost připojení skrze ODBC 

(Open Database Connectivity, otevřené připojení k databázi). 

 V operačním systému Windows je možno ODBC připojení využít skrze standardní 

systémový nástroj ODBC Data Source Administrator (obr. 5. 29.) 

 

 

Obr. 5. 29. – ODBC připojení k lokální databázi test  

 

 V Adobe LiveCycle Designeru bylo pak datové připojení k tomuto ODBC připojení 

provedeno opět skrze průvodce New Data Connection (obdobně jako v případě XML 

souboru). Místo cesty k souboru byla nakonfigurována OLEDB Connection k danému 

ODBC připojení database_local a výběr tabulky backlog_queue (obr. 5. 30.)  

 Data View se rozšířilo o další připojení, které obsahuje prvky z lokální testovací 

databázové tabulky. 
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Obr. 5. 30. – Konfígurace datového připojení Adobe LiveCycle Designeru k datovému 

ODBC připojení 

 

 Pro názornou ukázku možností připojení k databázi byl dokument rozšířen o další 

oddíl queue_database_preview s tabulkou (Table4), do které byly graficky umístěny 

prvky nově vytvořeného datového připojení k lokální databázi (obr. 5. 31.). 

 

 

 Obr. 5. 31. – Oddíl dokumentu s implementovaným připojením k databázi 

 

 Jako ovládací prvky byla použita tlačítka z Custom Object library poskytovaná 

jedním z Adobe LiveCycle Designer vývojářů (ve formě XFO souboru). Tato tlačítka 

byla následně upravena (byla definována cesta k datovému spojení a upraveny funkce), 

aby s nimi bylo možno přistupovat k databázovým záznamům.     
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5.5 Distribuce Zprávy od směny 

 

 Zpráva od směny je takovým inteligentním dokumentem, který je vázán vždy na 

pracovní skupinu, a jako takový bude vždy distribuován uvnitř pracovní skupiny. 

 V dané firmě se veškerá distribuce elektronických materiálů mezi pracovníky 

provádí skrze speciálního víceúčelového emailového klienta IBM Lotus Notes, který 

v rámci tzv. team roomu plus (extra místnost týmu) poskytuje pro každý tým prostor 

určený pro skladování veškerých elektronických materiálů vztahujících se k pracovní 

náplni daného týmu. 

 Distribuce Zprávy od směny je tak z důvodu vnitřních směrnic společnosti 

prováděna skrze prostředky programu IBM Lotus Notes. Z důvodu označení daného 

team room prostoru jako důvěrného (obsahuje zákazníkova data či data společnosti na 

základě vnitřní bezpečnostní směrnice) poskytnutí obrázku ukazujícího konkrétní 

umístění dokumentu by bylo porušení bezpečnostních a pracovních nařízení 

společnosti. 

 

 

Obr. 5. 32. – Struktura inteligentního dokumentu Zpráva od směny 

 

 Struktura výsledného inteligentního dokumentu je znázorněna na obr. 5. 32. 

Detailnější pohled na obsahy všech oddílů a pododdílů je možno získat otevřením 

projektu (ve formátu XML Form s příponou xdp obsaženého na přiloženém CD/DVD) 

v Adobe LiveCycle Designeru, či zdrojového XML kódu (taktéž obsaženého na 

přiloženém CD/DVD).  
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5.6 Implementace Zprávy od směny 

 

 Výsledný inteligentní dokument Zpráva od směny byl již úspěšně implementován 

do pracovního procesu dané pracovní skupiny (obr. 5. 33., obr. 5. 34., obr. 5. 35.) 

 Přestože tento inteligentní dokument byl navržen a zpracován tak, aby byl schopen 

importovat externí data (jak z databáze, tak z externího XML souboru) a ušetřil až 90% 

času pracovníkovi při vyplňování tohoto dokumentu, plnému využití této funkce 

v současné době brání licenční ujednání (ochrana know-how) mezi společností a třetí 

stranou dodávající řešení v podobě databází a toolů, které pracují s danými záznamy.  

 

 

Obr. 5. 33. – Vyplněný první list inteligentního dokumentu Zpráva od směny 

 

 Vedoucí pracovníci do boudoucna počítají alespoň s využitím importu dat 

z externího XML souboru a v závislosti na této funkci schválili budget pro pořízení 

jedné licence produktu Adobe LiveCycle Reader Extensions ES3.  
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Obr. 5. 34. – Vyplněný druhý list inteligentního dokumentu Zpráva od směny 

 

 V předchozích verzích měly dokumenty tvořené v Adobe LiveCycle Reader 

Designeru automaticky nastavena omezení, která nedovolovala prostřednictvím 

prohlížeče Adobe Reader nakládat s těmito dokumenty obsahujícími pokročilé funkce. 

Vývojáři dokumentů tato omezení obcházeli s pomocí Adobe Acrobat Pro, v němž se 

daný dokument uložil v rámci režimu kompatibility s Adobe Readerem. V současné 

dostupné verzi Adobe Acrobat Pro byla tato chyba (chyba z hlediska společnosti 

Adobe) opravena a využití importu dat z databáze či externího souboru je možno buď 

skrze Adobe Acrobat Pro (což by enormně navýšilo výslednou cenu implementace 

inteligentního dokumentu) nebo díky zakoupení modulu rozšiřujícího Adobe LiveCycle 

Designer (Adobe LiveCycle Reader Extensions ES3). 

 Pro ověření plné funkčnosti inteligentního dokumentu Zpráva od směny je možno 

využít trial instalaci (funkčnost pouze po 30 dní od instalace) Adobe Acrobat Pro. 
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Obr. 5. 35. – Struktura inteligentního dokumentu Zpráva od směny 

 

 Jednoduché úpravy bez zásahu do struktury dokumentu (přidání nového serveru do 

listu serverů, rozšíření tabulky o další sloupec, přidání pracovníka na list pracovníků 

atd.) je schopen provádět i nezkušený pracovník během 10 minut. 

 Úpravy většího rozsahu (přidání nových oddílů, datových připojení, rozšíření o 

další listy atd.) by měl provádět pouze zkušený pracovník, kterému by základní  úpravy 

neměly trvat více než pár hodin.  

 Úpravy mající rozsah až tvorby zcela nového dokumentu mohou také trvat v řádu 

desítek hodin až dnů v závislosti na složitosti úkonu (implementace sloužitých funkcí, 

čekání na vyřešení bugu od developerů atd.). 

 Díky nasazení Zprávy od směny v její inteligentní formě ušetřili pracovníci při 

vyplňování tohoto dokumentu až polovinu času, takže vedoucí pracovníci přistoupili 

ke změně pracovního procesu, která spočívala v tom, že Zpráva od směny se vyplňuje 

na začátku ranní směny. Tento krok měl za následek získání aktuálnějších informací 

v daném dokumentu.  
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 Při vyplňování fyzických dokumentů na konci odpolední směny z důvodu časové 

náročnosti (protože ranní směna má povinnosti v podobě co nejrychlejšího vykonání 

ranních kontrol) se mnohdy stávalo, že od chvíle, kdy odpolední směna končila svou 

pracovní činnost a ranní směna začínala, došlo ke změnám (objevení nových problémů, 

vytvořením nových urgentních changí atd.), které nemohly být v daných dokumentech 

daily huddle a daily backlog reflektovány. 

 Přestože Zpráva od směny má konkrétní řešení v dané pracovní skupině, nasazení 

tohoto dokumentu je možno i v jakékoli jiné pracovní skupině, která pravidelně (denně, 

týdně, měsíčně atd.) využívá dokumentů, které poskytují souhrnná data. Složitost úprav 

při implementaci v jiných pracovních skupinách (či jiných pracovních útvarech) je 

závislá na konkrétních požadavcích, ovšem odlišnosti by neměly být nikterak výrazné, 

jelikož samotná struktura Zprávy od směny řeší jak základní požadavky, tak i 

nadstandardní požadavky na funkčnost inteligentního dokumentu.  
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6 ZÁVĚR  

 

 Inteligentní dokument představuje stále častější aplikaci inteligentních prostředků 

v praxi. Stává se tak mnohdy klíčovým prvkem efektivního vývoje pracovní skupiny a i 

celé společnosti.  

 V kapitole č. 2 jsem v rámci seznámení s problematikou inteligentních dokumentů 

provedl rozbor, vlastní hodnocení terminologie a zařadil inteligentní dokument do 

kontextu hierarchie práce se znalostmi. 

 V kapitole č. 3 jsem provedl analýzu aplikace inteligentních dokumentů a také 

vypracoval hodnocení výhod aplikace inteligentních dokumentů a hodnocení nevýhod 

aplikace inteligentních dokumentů. V části věnované formátu jsem popsal a zhodnotil 

základní charakteristiky a atributy XML a PDF. 

 V kapitole č. 4 jsem popsal proces tvorby inteligentního dokumentu a současně 

provedl souhrn charakteristik a vlastností prostředků pro tvorbu inteligentních 

dokumentů.  

 V kapitole č. 5 jsem nejprve provedl popis stávajícího fyzického dokumentu a jeho 

atributů. Na základě tohoto popisu jsem dle všech kroků popsaných v kapitole č. 4 

vytvořil strukturu inteligentního dokumentu, kterou jsem následně ve vybraném 

programu realizoval. Kromě inteligentního dokumentu jsem v rámci prvních kroků 

(kapitola 5. 3. Design Zprávy od směny) vypracoval elektronickou verzi daného 

dokumentu, abych mohl názorně demonstrovat rozdíl mezi inteligentním dokumentem a 

prostým elektronickým dokumentem. 

 V závěru kapitoly č. 5 jsem zhodnotil nasazení realizovaného inteligentního 

dokumentu v pracovním procesu. Popsal jsem problémy vyskytlé při implementaci a 

taky přímé následky implementace na pracovní proces. Také jsem popsal a zhodnotil 

možné nasazení vytvořeného inteligentního dokumentu v jiném pracovním procesu a 

nároky na rozšíření a změny. 
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