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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování podnikových procesů a 

aplikací zjištěných poznatků při modelování workflow. Účelem práce je vytvořit a 

implementovat editor BPMN diagramů. Tento editor bude zařazený do frameworku GPC 

pro zjednodušení převodu podnikových procesů na XML workflow, které konfigurují 

framework pro konkrétní zákazníky. Výsledné řešení zvýší použitelnost GPC v malých a 

středních podnicích. 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the issue of business process modeling and application of 

acquired knowledge in workflow modeling. The purpose of this work is to create and 

implement a BPMN diagram editor. This editor will be integrated into the GPC 

framework to simplify the conversion of business processes to XML workflows, which 

are used to configure the framework for specific customers. Resulting solution will 

increase the usability of GPC in small and medium businesses. 

Klíčová slova 

podnikové procesy, GPC framework, workflow, modelování, BPMN, XML, Javascript 

Key words 

business processes, GPC framework, workflow, modeling, BPMN, XML, Javascript 
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Úvod 

 V každém podniku existuje a probíhá velké množství procesů. Podnikové procesy 

se netýkají pouze zřejmých oblastí, jako je například výrobní činnost, řízení skladů či 

prodej zboží, ale také účetnictví nebo lidských zdrojů. Lze tedy nepochybně 

předpokládat, že definování a optimalizace veškerých firemních procesů bude přínosné 

pro podnik a jeho zaměstnance.  

V minulosti se k tomuto účelu používaly více i méně složité techniky, které často 

vyžadovaly pouze znalost procesu a papír s tužkou. V současné době však máme 

dostupné počítače, které umožňují existenci nespočetného množství nástrojů, pomocí 

kterých lze provádět mnohem efektivnější optimalizaci a automatizaci procesů. Tyto 

nástroje s postupem času snižují své bariéry k přistupu, aby jich mohli využívat nejen 

manažeři a programátoři, ale i lidé, kteří se soustředí přímo na vykonávání konkrétních 

procesů. Jedním z těchto nástrojů je také GPC framework. 

 V této bakalářské práci se budu věnovat problematice podnikových procesů 

a jejich modelování. Pomocí obdržených znalostí pak budu moci navrhnout 

a implementovat nástroj, který bude sloužit k modelování těchto procesů a jeho výstup 

bude možné využít při tvorbě workflow již zmíněného frameworku. Tyto workflow poté 

umožní automatizaci a sledování vykonávání procesů v rámci zmíněného frameworku. 

Vytvořený nástroj sníží bariéru přístupu k tvorbě workflow, díky čemuž bude možné 

framework nabízet i do menších a středních podniků, které v současnosti nemusí mít 

zaměstnance schopné práce s tímto produktem.  
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Vymezení problému a cíle práce 

 Cílem této práce je navrhnout a implementovat komponentu GPC frameworku. 

Konkrétně se jedná o nástroj pro modelování podnikových procesů. Pro pochopení 

problematiky podnikových procesů a jejich návrhu a modelování je nejprve nutné získat 

potřebné teoretické znalosti. 

 V první části práce je tedy přiblížená managementová problematika procesního 

řízení, jeho životního cyklu a modelování samotných procesů. Dále jsou představeny 

a popsány některé standardy či jazyky, kterých lze při modelování využít. Po jejich 

zhodnocení je zbytek části věnován konkrétnímu standardu BPMN (Business Process 

Model and Notation), který je využitý pro účely této práce. 

 Další část se věnuje analýze současného stavu. Zde je vysvětlen a popsán princip 

a funkce GPC frameworku. Následně je představeno současné modelování workflow, 

které slouží k automatizaci a monitoringu podnikových procesů. Je zde popsáno současné 

řešení pro modelování procesů a jeho nedostatky. Část je zakončena kapitolou věnující 

se návrhu lepšího řešení, které je zpracováno v poslední části. 

 Ta popisuje postup při tvorbě a implementaci konkrétního řešení, které mělo být 

v této práci zpracováno. Je zde přiblížen vývoj nástroje, jeho funckionalita 

a kompatibilita, které budou následně ověřeny a otestovány. Pro zajímavost je také 

navrhnutý budoucí možný vývoj nástroje nad rámec této práce.  
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1    Teoretická východiska práce 

V této části práce definuji nutné teoretické poznatky, ze kterých budu vycházet 

v praktické části. Nejdříve vymezím a blíže přiblížím pojmy procesní řízení, procesní 

modelování a jazyky a standardy, které se v souvislosti s nimi používají. Mimo to také 

popíšu jejich vazby a benefity pro funkci a efektivitu podniků.  

Dále se budu věnovat konkrétně standardu BPMN, u kterého uvedu jeho součásti 

a prvky, ze kterých se skládají jeho diagramy. Závěrečná kapitola této části bude 

věnována programovacímu jazyku Javascript, který bude využit k vypracování cíle této 

bakalářské práce. S tímto jazykem již pracuji několik let, proto bude pouze zběžně 

představen. 

1.1    Procesní řízení 

 Procesní řízení, známější pod anglickým pojmem Business process management 

(zkráceně BPM), je rozsáhlá manažerská disciplína, která se věnuje návrhu, modelování, 

provádění, analýze a optimalizací podnikových procesů [1].  

Zahrnuje jakoukoli kombinaci modelování, automatizace, provádění, kontroly, 

měření a optimalizace toků podnikových aktivit, určená k podpoře podnikových cílů, 

překlenovacích systémů, zaměstnanců, zákazníků a partnerů jak v rámci, tak i za 

hranicemi podniku. V praxi se jedná o přímý protiklad projektového řízení [1]. 

Historicky se chápání procesů začalo vyvíjet již v 5. století př. n. l. ve starověké 

Číně, kde se nacházely první zmínky od generála a filozofa Sun Tzu, který abstraktně 

chápal a používal procesy pro zvýšení efektivity svých vojsk. Další důležitý rozvoj 

probíhal v 18. - 20. století. Procesy popisoval Adam Smith v jeho díle Pojednání 

o podstatě a původu bohatství národů. Na Smithe poté navázal Frederick W. Taylor, otec 

ekonomického směru Taylorismu, který definoval proces obrábění kovů, jenž se používá 

dodnes. Mezi další nutné zmínky patří například Henry Ford (revoluce procesu 

produkce), Boeing (používání checklistů při produkci bombardérů B17 k dokumentaci 

procesů) či Toyota (revoluční produkční systém založený na metodě Just-In-Time) [1]. 

Procesní řízení se zpravidla soustředí na opakovatelné procesy. Tyto procesy také 

musí být předvídatelné, tudíž musíme znát a rozumět všem podmínkám, které 
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v jednotlivých krocích procesu mohou nastat (například při rozhodování). Při vykonávání 

procesů se nebere ohled na organizační strukturu, ale je prioritizován samotný proces 

a jeho úspěšný průběh v celé jeho délce. Z tohoto důvodu je proto důležitá správná 

firemní kultura, která zamezí vzniku nečekaných překážek, které by mohly zpomalit či 

zastavit průběh procesu [1].  

Důležitým pilířem procesního řízení je také přístup manažerů k procesům, které 

jsou zde chápány a akceptovány jako důležitá aktiva podniku, kterým je potřeba rozumět, 

rozvíjet a chránit je pro zajištění úspěšného chodu celého podniku [1].  

1.2    Životní cyklus BPM 

 Životní cyklus řízení procesu bývá tradičně v literatuře popisován pěti kroky: 

návrh, modelování, provedení, monitorování a optimalizace. Tento popis ovšem opomíjí 

prvotní, avšak důležitý krok identifikace. V následujících odstavcích tyto kroky popíšu 

pro pochopení BPM jako celku. V dalších kapitolách se budu samostatně věnovat 

modelování, jelikož se jedná o stěžejní prvek práce. 

 

Obrázek 1: Životní cyklus BPM 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle: 1) 

Jako prvotní krok, či jakási příprava před začátkem životního cyklu, musí 

proběhnout identifikace procesu. Jejím úkolem je nalézt proces, který bude předmětem 
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všech následujících kroků. Pokud totiž nejsou splněny podmínky opakovatelnosti 

a předvídatelnosti, BPM by v pozdějších fázích selhal či neměl smysl [1]. 

Prvním skutečným krokem je návrh procesu. Zahrnuje jak existující, tak i budoucí 

procesy a zaměřuje se především na reprezentaci průběhu procesu, dále jeho faktory, 

upozornění, oznámení, eskalace, standardní postupy, definice úrovní služeb či 

mechanismy pro předávání úkolů. Cílem tohoto kroku je zajistit korektnost, 

proveditelnost a efektivitu procesu [1]. 

Druhým krokem je modelování procesu.  V tomto kroku je návrh modifikován, 

aby bylo možné jeho použití v praxi. Proces je rozložen na události, úkoly, rozhodovací 

kroky, či subjekty, na které se tyto části vážou. Více se budu modelování věnovat 

v samostatné kapitole [1]. 

Dalším krokem je implementace procesu. Namodelovaný proces je zde zaveden 

do praxe buďto manuálně, nebo automaticky, případně kombinací obou přístupů. 

Manuální procesy jsou řízeny zaměstnanci, zatímco automatické jsou řízeny softwarem 

určeným pro tyto účely. Kombinování obou postupů však není doporučeno, protože 

vzniklé procesy jsou příliš komplikované a dochází k problémům, které mohou negativně 

ovlivnit podnik [1]. 

Předposledním krokem je monitoring. Sestává ze sledování procesu ve všech jeho 

stavech, z čehož lze poté vytvořit statistiky a díky nim analyzovat výkonnost jednotlivých 

procesů [1]. 

Poslední krok životního cyklu je optimalizace. Obvykle jsou při ní interpretovány 

informace z monitoringu, díky kterým lze identifikovat potenciální a nastalé problémy, 

možnosti snížení nákladů či jiná vylepšení procesu. Tyto poznatky jsou poté uplatněny 

v novém návrhu, čímž dochází k započetí nového cyklu [1]. 

V praxi lze při všech krocích životního cyklu využít specializovaného softwaru 

pro asistenci manažerům a analytikům k tomu, aby byly vytvořené procesy co 

nejefektivnější a celý cyklus probíhal plynule a rychle. Nástroj, který je předmětem této 

práce bude sloužit k asistenci v prvních dvou krocích cyklu, tedy návrhu a modelování 

[1]. 
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1.3    Procesní modelování 

 Jak už bylo výše zmíněno, procesní modelování je proces zdokumentování 

navrženého procesu do standardizované podoby, která je následně využívána v dalších 

částech životního cyklu BPM. Tuto funkci obvykle zastává manažer či analytik se 

znalostmi těchto standardů, zároveň je ale také potřebný zásah pracovníka, který rozumí 

modelovanému procesu, jeho vstupům a výstupům a možným úskalím, ke kterým může 

dojít. Časté jsou také kolaborativní přístupy, kdy se na modelování podílí několik 

zaměstnanců, což eliminuje riziko chyb [1]. 

 Pro vytvoření funkčního modelu je potřebné porozumět nejen samotnému 

procesu, ale také organizaci jako takové. Dále je třeba monitorovat klíčové objekty 

v procesu po celou dobu průběhu, protože model popisuje stav procesu v různých 

časových intervalech [1].  

K vizualizaci modelu slouží diagramy, které jsou sestaveny podle některého 

z používaných standardů. Obecně jsou v něm definovány počáteční a závěrečná fáze 

procesu, vstupy, výstupy, zdroje, události a činnosti, které se účastní procesu. 

Chronologie těchto částí je definována pomocí spojnic a šipek. Dále definuje role 

a odpovědnosti jednotlivých subjektů, které se podílejí na výkonu procesu. Také nelze 

opomenout rozhodovací bloky, které slouží ke kontrole průběhu částí procesu a jeho 

pokračování [1]. 

Výstupem modelovací fáze je tedy standardizovaný diagram, který může být ve 

fázi implementace převeden ručně či strojově do reálného procesu. Předtím však může 

být analyzován a následně modifikován k zvýšení efektivity budoucího procesu či 

k nalezení případných chyb a problémů. V následující kapitole se budu věnovat některým 

standardům, kterými lze zprostředkovat modelování procesu [1]. 
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1.4    Standardy a nástroje pro modelování procesů 

 Pro modelování procesů existuje mnoho různých jazyků a standardů, z nichž 

několik bude zmíněno v této kapitole. Blíže se však budu věnovat třem nejpoužívanějším.  

Pro jeho historickou významnost v oblasti IT diagramů a obecnou rozšířenost 

bude první podkapitola věnována jazyku UML. Další dvě podkapitoly budou věnovány 

XPDL a BPMN. Zatímco standardu BPMN bude později věnována zvláštní pozornost 

vzhledem k jeho důležitosti v této práci, standard XPDL je zmíněn především proto, že 

umožňuje serializaci BPMN diagramů do formátu xml.  

Kromě výše zmíněných standardů existuje několik dalších, ačkoli jsou používané 

pouze omezeně, nebo k podobným, ale nikoli stejným účelům. Patří mezi ně například 

Event-driven Process Chain (EPC), Extended Business Modelling Language (xBML), 

Subject-oriented Business Process Management (S-BPM) či Life-cycle Modelling 

Language. 

1.4.1    UML 

Unified Modeling Language (UML) je univerzální modelovací jazyk, který vznikl 

z potřeby jednotného systému pro grafický návrh softwaru. Byl vytvořen na přelomu 

1994-1995 firmou Rational Software a v roce 1997 byl přijat Object Management Group 

jako standard. Aktuální specifikace UML je v době psaní verze 2.5.1.  

Ačkoli UML bylo původně navrženo pro potřeby softwarového inženýrství, lze 

jej používat k mnoha dalším účelům (včetně procesního modelování). Diagramy podle 

UML se rozdělují na strukturované (diagramy tříd, komponent, objektů či složených 

struktur) a behaviorální (diagramy případů užití, aktivit, sekvencí či stavů). Mezi výhody 

UML patří bezesporu jeho rozšířenost, jednoduchost či srozumitelnost. Pro účely této 

práce je však příliš obecný, a tak se jim dále nebudu zabývat [2]. 

1.4.2    XML/XPDL 

 Extensible Markup Language (XML) je univerzální značkovací jazyk, který 

vyvinulo v roce 1996 W3C. Slouží k serializaci dat a je široce rozšiřitelný pro potřeby 

konkrétní aplikace či formátu [3]. 
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XML Process Definition Language (XPDL) je rozšiřující standard XML, který je 

určený k záznamu procesních modelů a umožňuje zápis dle BPMN specifikací. V praxi 

se využívá k serializaci grafických BPMN modelů. Také usnadňuje propojení několika 

různých modelovacích a managementových nástrojů. Ačkoli se stále vyvíjí a používá, 

není tolik rozšířený jako BPMN pro samotné modelování [4]. 

1.4.3    BPMN 

Business Process Model & Notation (BPMN) je zdaleka nejrozšířenější standard 

sloužící ke tvorbě procesních modelů. Diagramy podnikových procesů, které se podle 

BPMN vytváří, historicky vychází z UML diagramů. Notace BPMN byla vytvořena tak, 

aby byla srozumitelná jak pro vývojáře a techniky, tak pro manažery a analytiky pro 

zajištění společné formy komunikace při modelování procesů [5]. 

K tvorbě modelů ve standardu BPMN existuje mnoho placených i volně 

dostupných nástrojů, které podniky využívají k modelování svých procesů. Pro účely této 

práce bude využíván především vlastní editor na základě knihovny bpmn-js, kterou 

používá také nástroj Bpmn.io.  Zároveň ale využiji několik z následujících nástrojů 

například pro vytvoření diagramů či kontrolu kompatibility výstupních dat. 

Následuje výčet několika nástrojů pro tvorbu BPMN diagramů: 

• Camunda Modeler 

• Bpmn.io 

• Lucidchart 

• Draw.io 

• Omnitracker BPMN 

• Yaoqiang BPMN 

1.5    Standard BPMN 

Business Process Model and Notation je grafická notace, která slouží k 

modelování podnikových procesů pomocí specifických diagramů. Kvůli jeho rozšířenosti 

se považuje za hlavní standard pro modelování podnikových procesů [5].  
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Vývoj BPMN probíhá od roku 2004. Po několika verzích se od roku 2014 

prosazuje verze BPMN 2.0, která je samozřejmě využita v této práci. BPMN obsahuje 

několik modelů, kterým se budu věnovat v následující kapitole [5]. 

1.6    Druhy BPMN modelů 

Modelování podnikových procesů je rozsáhlá problematika, která pokrývá široké 

spektrum případů. Z tohoto důvodu bylo BPMN navrženo tak, aby bylo možné jej v tomto 

spektru aplikovat. Diagramy se skládají z množiny definovaných prvků, které 

reprezentují konkrétní části podnikových procesů. Obecně se však modely vytvořené 

pomocí BPMN dělí do několika kategorií. V následujících podkapitolách budou tyto 

kategorie blíže popsány [5]. 

1.6.1    Soukromé procesy 

Tyto procesy představují procesy, které probíhají uvnitř podniku. Někdy se pro ně 

také používá název workflow, který budu také využívat v této práci. Rozdělují se na 

procesy spustitelné a nespustitelné. Rozdíl mezi nimi plyne přímo z názvu, spustitelné 

procesy jsou určeny ke spuštění a výkonu v rámci podniku. Naproti tomu se nespustitelné 

soukromé procesy využívají především k účelům dokumentace a monitorování průběhu 

podnikového procesu [5]. 

1.6.2    Veřejné procesy 

Veřejné procesy slouží jako reprezentace interakce soukromých procesů s dalšími 

procesy nebo subjekty. Jsou v nich zobrazeny pouze činnosti, pomocí kterých se 

komunikuje s těmito subjekty. Mohou být modelovány samostatně, nebo v rámci 

kolaborace, která bude blíže popsána na konci kapitoly. Reprezentují tok zpráv, které 

slouží k vzájemným interakcím procesů [5]. 

1.6.3    Choreografie 

Pomocí choreografií se modeluje chování dvou subjektů, které mají vzájemnou 

interakci. Na první pohled se podobá soukromým procesům, ale liší se svými aktivitami, 

které slouží k výměně zpráv mezi subjekty. Také neobsahují žádný řídící prvek či subjekt, 

který by celý proces řídil [5]. 
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1.6.4    Kolaborace 

Jak už bylo výše zmíněno, kolaborace je množina několika procesů. Také z názvu 

vyplývá, že se jedná o interakci několika účastníků procesu. Ti jsou reprezentováni 

oblastmi (anglicky pool). Komunikace mezi jednotlivými subjekty či procesy je 

vyznačená pomocí spojnic zpráv, které budou blíže popsány v pozdější kapitole prvků 

BPMN [5]. 

1.7    Základní struktura BPMN 

Standard BPMN je strukturován do několika vrstev, přičemž každá vrstva je 

zděděná dalšími vrstvami. Tento typ struktury umožňuje snadné rozšiřování vrstev tím, 

že jsou jim vytvořeni noví nástupci. Tímto postupem zajistíme také zpětnou 

kompatibilitu. Jádro BPMN zahrnuje čtyři hlavní vrstvy, neboli balíky (z anglického 

package): infrastructure, foundation, common a service [6]. 

1.7.1    Balík infrastructure 

Infrastruktura obsahuje dva prvky, které slouží k modelování diagramů 

a abstraktní modelování syntaxe.  

• Definition je prvek, který obsahuje všechny ostatní prvky diagramu. Definuje 

namespace a rozsah viditelnosti všech obsažených prvků. 

• Import je prvek, který se používá k odkazování na externí prvky BPMN z jiné 

definice, nebo prvek který není obsažen ve standardním BPMN [6]. 

1.7.2    Balík foundation 

Základy (z anglického foundation) obsahují třídy, které jsou sdíleny všemi částmi 

jádra abstraktní syntaxe modelu. 

• BaseElement je používán v téměř všech elementech BPMN. Obsahuje atributy id 

a documentation, které dědí všechny elementy. Id slouží jako identifikátor 

elementu a documentation k přidání textového popisu elementu. 

• Extensions umožňují použití vlastních elementů při zachování standardizace 

BPMN. Tato sada elementů povoluje přidávání vlastních atributů k existujícím 

elementům, které zůstanou srozumitelné pro standardizovanou interpretaci. 
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• ExternalRelationships slouží k integraci BPMN komponent do jiných, 

komplexnějších struktur. 

• RootElement je abstraktní supertřída všech BPMN elementů, které jsou uloženy 

v definicích [6]. 

1.7.3    Balík common 

Obecný (z anglického common) balík reprezentuje standardní elementy BPMN 

diagramu, které mohou být použity v diagramech několika druhů modelu (například 

v procesu, choreografii, či kolaboraci). V následujících odrážkách uvedu několik z nich. 

• Flow (česky tok) element je abstraktní supertřída všech elementů, které se mohou 

použít v procesní flow. 

• Event element reprezentuje skutečnou událost, ke které dochází během procesu 

nebo choreografie. Události mají obvykle příčinu a výsledek. Tím pádem existuje 

několik typů události, jako například počáteční, či konečná. 

• SequenceFlow se používá k zobrazení pořadí Flow elementů v procesu nebo 

choreografii. Každá SequenceFlow má jeden zdroj a jeden cíl. 

• Gateway se používá k zobrazení konvergence či divergence během procesní flow. 

Může obsahovat jednu zdrojovou a několik výstupních SequenceFlow [6]. 

1.7.4    Balík service 

Balík služeb obsahuje jednotlivé konstrukty, které jsou nezbytné pro modelovací 

služby, rozhraní a operace. 

• Interface dědí atributy a asociace BaseElement a definuje množinu operací, které 

jsou implementovány službami. Také obsahuje volatelné prvky, které toto 

Interface mohou používat. 

• EndPoint je rozšíření RootElement a umožňuje například komunikaci mezi 

webovými službami 

• Operation dědí atributy a asociace BaseElement a definuje zprávy, které jsou 

přijaty či vytvořeny při zavolání operace. Dále také definuje chybové stavy, které 

mohou nastat při selhání operace [6]. 
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1.8    Prvky BPMN diagramů 

 V této kapitole postupně popíšu jednotlivé prvky (anglicky elements), které tvoří 

BPMN diagramy. Všechny zde zahrnuté prvky jsou popsány v jejich základní formě, 

ačkoli mnohé podporují možnost další konfigurace, která ale slouží především k lepší 

čitelnosti diagramu (specifické označení zpráv, chyb, servisování, časovačů, přiřazování 

uživatelů atd…). I když specifikace BPMN obsahuje konkrétní omezenou množinu 

prvků, které by měly ve většině případů dostačovat k modelování jakýkoliv procesů, 

umožňuje také implementaci vlastních prvku či atributů a definuje pravidla, podle kterých 

se implementace má provádět. Prvky se dělí do několika skupin, kterým budou věnovány 

následující podkapitoly [7]. 

1.8.1    Události 

 Události jsou v BPMN diagramech reprezentovány kruhy a popisují situace, které 

samovolně nastávají. Rozdělují se na události počáteční, průběžné a závěrečné. Tyto 

události jsou zobrazeny na obrázku 2.  

Mimo tato rozdělení může být událost definovaná jako catch nebo throw. Catch 

událost se používá v případě, kdy například zachycení chybové hlášky spustí podproces 

opravy. Throw událost se naopak používá například k vyvolání oznámení o započetí 

podprocesu, jakmile začne. 

 

Obrázek 2: Události 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle: 8) 

 Počáteční události jsou vyobrazeny jako kruhy s úzkým okrajem a definují 

začátek procesu nebo podprocesu. Kvůli pravidlům pro tvorbu BPMN modelů je nutné, 

aby každý proces obsahoval minimálně jednu počáteční událost (která inicializuje 

modelovaný proces). Kromě generických (lze vidět na obrázku) existují dále počáteční 
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události, které se vážou na časovače, zprávy či signály. V diagramu jsou poté označeny 

příslušnými ikonami. 

 Průběžné události se používají mezi počátečními a závěrečnými a značí se 

dvojitým okrajem. Mohou se opět vázat k časovačům, zprávám, signálům, ale také 

k eskalaci, podmínce, linku, či kompenzaci. Zde se používají výše zmíněné modifikátory 

catch a throw. Catch události se značí nevyplněnou ikonou uvnitř kruhu, zatímco throw 

události mají ikonu plnou. 

 Závěrečné události mají široký okraj a používají se při zakončení procesu či 

podprocesu. Mimo generické závěrečné události existují stejné typy jako u průběžných 

s jedinou výjimkou. Jedná se o terminační závěrečnou událost, která má místo ikony plný 

kruh a používá se k okamžitému ukončení procesu (což může být například když nastane 

chyba) [7], [8].   

1.8.2    Aktivity 

 Aktivity jsou reprezentovány zaoblenými obdélníky a na rozdíl od událostí 

popisují něco, co je potřeba udělat (samovolně nenastávají). Je to tedy obecné označení 

jakékoli práce, která je v rámci podniku vykonávána. Rozdělují se na 4 typy: úkoly, 

podprocesy, volání a transakce. Tyto typy se nachází na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Aktivity 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle: 8) 

 Úkoly jsou nejmenší činnosti, které již nejde dál rozdělit na menší celky. Jsou tedy 

nejnižší činnosti v podniku, jejichž seskupení může tvořit konkrétní procedury a postupy. 

značí se jednoduchým zaobleným obdélníkem. Mohou být rozděleny na několik druhů, 

což je reprezentováno ikonou v levém horním rohu. Tyto druhy se vážou na 

přijetí/odeslání zprávy, uživatele, ruční zpracování, podnikové pravidlo, službu či skript.  



23 
 

 Podprocesy jsou složené aktivity, které se od úkolů graficky rozlišují 

rozbalovacím tlačítkem. Po rozbalení zobrazují diagram samotného podprocesu, který má 

vlastní počáteční i závěrečné události. S dokončeným sbaleným podprocesem lze 

pracovat jako s černou skříňkou. 

 Volání se odlišuje tlustým okrajem a značí znovupoužití globálního úkolu nebo 

procesu. Funguje tedy obdobně jako volání funkce či procedury v programování.  

 Transakce je speciální druh podprocesu, ve kterém musí být všechny aktivity 

dokončeny, aby měla výstup. Pokud nějaká aktivita uvnitř transakce selže, pak musí dojít 

k obnovení původního stavu (jako kdyby k žádné z vnořených aktivit nedošlo). Na rozdíl 

od podprocesů nejdou sbalit a odlišují se dvojitým okrajem [7], [8]. 

1.8.3    Průchody 

 Průchody jsou vyobrazeny jako kosočtverce a slouží k modelování rozhodnutí na 

základě podmínek, dat a událostí. Také se používají k spojování či rozkládání činností 

v procesní flow. Jednotlivé druhy průchodů budu následně popisovat, jejich značení se 

nacházejí na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Průchody 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle: 8) 

Paralelní průchod je nejjednodušší způsob modelování souběžného průběhu toku 

činností v procesu. Může se použít jak při rozvětvení, tak také spojení. Důležitý rozdíl, 

kterým se liší od ostatních průchodů, je to, že paralelní průchod nemá schopnost 

vyhodnocování podmínek. Pokud jsou přesto nějaké podmínky definovány, paralelní 

průchod je ignoruje. 

Exkluzivní průchod se používá v případě potřeby vyhodnocení podmínky. 

Jakmile dojde flow procesu k tomuto průchodu, všechny jeho výstupy jsou vyhodnoceny 

v takovém pořadí, v jakém byly definovány (standardně směrem shora dolů). První 
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výstup, který splňuje požadavek podmínky je poté vybrán pro pokračování v procesu. 

V exkluzivní průchodu není možné zvolit více než jednu flow, v případě splnění více 

podmínek by tedy byla vybrána ta, která byla definovaná jako první. Pokud není splněna 

žádná podmínka, dojde k chybě. Tomuto lze zamezit definováním defaultní flow (obdoba 

klauzule else v programování).  

Inkluzivní průchod je kombinace paralelního a exkluzivního. Může tedy také 

vyhodnocovat podmínky. Na rozdíl od exkluzivního průchodu však může spojit více 

vstupů (podobně jako paralelní). Chování průchodu závisí na tom, zda flow rozvětvuje, 

nebo spojuje. V případě rozvětvení jsou všechny podmínky vyhodnoceny a procesní flow 

těch, které jsou splněny, souběžně pokračují dál. Při spojení se vyčká na doražení všech 

probíhajících flow k průchodu a poté proces normálně pokračuje dál. 

Událostní průchody umožňují rozhodování na základě událostí. Jako výstup musí 

být alespoň 2 průběhové události s catch modifikátorem. V momentě, kdy procesní flow 

dorazí do událostního průchodu, se průběh pozastaví a vyhodnotí se události. 

Komplexní průchody se používají pro rozdělení či sloučení komplikovaných 

procesních případů, které nelze jednoduše vyjádřit pomocí výše zmíněných průchodů. 

V praxi se používají jen velmi vzácně, jejich použití však umožňuje zjednodušení oproti 

komplikovaných kombinací ostatních průchodů [7], [8]. 

1.8.4    Dodatečné prvky 

Na závěr kapitoly je potřeba zmínit ještě několik dodatečných prvků a druhů 

vazeb, které všechny prvky propojují.  

Vazby se dělí na sekvence, zprávy a asociace. Sekvence jsou nejčastější druh 

vazeb, reprezentují směr procesu a pořadí ostatních prvků. Značí se plnou čarou 

zakončenou šipkou. Zprávy se značí přerušovanou čárou a vyjadřují cesty zpráv mezi 

rozdílnými oblastmi. Asociace se vyjadřují tečkovanou čárou a provazují prvky 

s artefakty, jako jsou například datové objekty, skupiny či komentáře. 

Dodatečné prvky obsahují také například výše zmíněné oblasti a komentáře. 

Oblasti se využívají k zahrnutí procesu do režie jednoho nebo více účastníků. Jsou 

reprezentovány obdélníky a stejně jako již zmíněné podprocesy mohou být rozbalené 

nebo sbalené. Každá oblast obsahuje implicitně alespoň jednu dráhu, která slouží 
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k vymezení rolí procesu. V praxi slouží dráhy například k rozdělení pravomocí procesu 

mezi několik účastníků. Jednotlivé dráhy obsahují konkrétní prvky diagramu jako 

například události a úkoly. Jako poslední prvek zmíním komentáře. Ty se používají 

k uchování poznámek k procesu či jeho částem. V diagramu jsou znázorněny levou 

hranatou závorkou. Pokud se vážou ke specifickému prvku, jsou s ním spojeny asociací. 

Výše zmíněné dodatečné prvky lze vidět na následujícím obrázku 5 [7], [8]. 

 

Obrázek 5: Dodatečné prvky 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle: 8) 

1.9    Javascript 

 V části návrhu a implementace řešení této bakalářské práce budu používat 

programovací jazyk Javascript. Proto považuji za nezbytné ho zmínit. Vzhledem k tomu, 

že je využíván pouze jako nástroj k dosažení cíle a vzhledem k mé předešlé znalosti 

tohoto jazyka se mu nebudu nadbytečně věnovat. 

 Jedná se o dynamický jazyk, který se díky své malé velikosti používá především 

jako součást webových stránek a aplikací. Využívá se pro komunikaci s uživatelem na 

straně klienta. Javascript je interpretovaný, tedy vyžaduje pro spuštění kromě zdrojového 

kódu ještě další program. Protože se jedná o objektově orientovaný jazyk, píše se 

z pohledu programátora a skládá se z objektů, které jsou vytvořeny pomocí definovaných 

tříd a mají vlastní atributy a metody [9]. 

V části vlastního návrhu a implementace vyvíjeného nástroje jsem kromě 

vlastních vědomostí čerpal okrajově také ze zdrojů [10], [11].  
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2    Analýza problému a současné situace 

 V této kapitole přiblížím teoretický základ současné situace analyzovaného 

problému. Nejprve představím GPC framework, v jehož rámci bude vyvíjené řešení 

problému. Budu se věnovat současnému modelování procesů a problémům či 

nevýhodám, které s tímto souvisí v rámci frameworku jakožto produktu. Na závěr 

kapitoly představím svůj návrh na zlepšení této problematiky a výhodám tohoto řešení. 

2.1    Popis GPC frameworku 

GPC Framework (dále jen GPC) je obecné softwarové řešení pro popis, 

standardizaci a automatizaci procesů. Jedná se o uzavřený (closed-source) software 

vyvíjený společností EXPECT-IT, s.r.o. Kromě výše zmíněných účelů také umožňuje 

sledování identifikátorů výkonnosti (KPI), kontrolu aktuálního stavu procesu či určování 

odpovědnosti. 

Součástí GPC jsou prostředky pro simulaci a modelování, tedy popis imaginárních 

stavů či událostí a analýze jejich dopadu na procesy. Také umožňuje sběr dat z externích 

zdrojů a jejich vyhodnocení. GPC disponuje možnostmi integrace s mnohými nástroji 

třetích stran a podporuje užití principiálně libovolných datových struktur, nad těmito 

strukturami lze provádět libovolné operace, definovat libovolné procesy, sledovat 

a vyhodnocovat změny atd… Dále umožňuje zaznamenávat vývoj všech konfiguračních 

položek v čase, včetně reflektování typu konfigurační položky poplatné životnímu cyklu. 

Veškeré změny jsou uchovávány v logu a stav prostředí je možné zobrazit k libovolnému 

časovému okamžiku sledovaného období. 

GPC se skládá z několika úrovní, které obsahují nástroje a funkce pro podporu 

řešení určité skupiny úloh. 

Výrazný přínos řešení pro daného zákazníka nastává v okamžiku, kdy je nad GPC 

implementovaná konkrétní funkcionalita (obchodní logika, anglicky Business Logic) 

přesně odrážející použité procesy, pracovní postupy, podnikové know-how a další 

požadavky konkrétního zákazníka. Cílem GPC není přizpůsobit zákazníka či jeho 

požadavky jednostranně zaměřenému produktu či systému, ale samotné přizpůsobení 

frameworku konkrétním (a mnohdy velice specifickým) požadavkům zákazníků. Těchto 



27 
 

cílů lze zpravidla dosáhnout pouhým nastavením a konfigurace GPC, v případě velice 

specifických a komplikovaných řešení lze jednoduše a rychle naprogramovat konkrétní 

modul. 

2.2    Hlavní funkční celky GPC 

 GPC se skládá z několika globálních funkčních celků, které spolu mohou 

komunikovat a předávat si data pro zajištění funkcionality. V této kapitole budou 

jednotlivé části popsány. Je členěna na podkapitoly, které se věnují jednotlivým částem 

frameworku. 

2.2.1    Data & Workflow Management 

Management dat a workflow se skládá z nástrojů a funkcionalit umožňujících 

obecnou definici procesů, datových tříd a ticketů a obecné definice vzájemných vazeb 

mezi všemi těmito entitami. GPC obsahuje temporální (dočasnou) databázi a všechny 

změny provedené v čase nad libovolnou konfigurační položkou jsou trvale evidovány. 

Lze se dívat na stav konfigurační položky v konkrétním čase. Také poskytuje nástroje pro 

popis workflow, přechodů mezi nimi a také funckionality pro vykonávání těchto 

workflow. 

2.2.2    Decision Control Logic 

Rozhodovací logika obsahuje nástroje pro popis automatických přechodů mezi 

vybranými stavy procesu při splnění určitých podmínek. Mimo to také obsahuje funkce 

pro korelace vstupů a událostí. 

2.2.3    Function Support 

Podpora pro funkce přináší možnost definicí obecných funkcí a operátorů nad 

obecně definovanými datovými třídami. 

2.2.4    Interoperability Support 

 Podpora pro interoperabilitu poskytuje možnosti pro interakci GPC s jeho okolím 

a také interakci s programy, aplikacemi a systémy třetích stran. Umožňuje integrovat 

téměř jakýkoli systém, který používá standardizované API (rozhrání pro programování 
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aplikací). Mezi některé z nich patří například SQL databáze Oracle a Microsoftu, Active 

Directory, LDAP, ServiceNow, VMware a mnohé další. 

 Pro komunikaci a interakci používá GPC vybrané push a pull metody. Mezi 

podporovné push metody patří SMTP, Syslog, SNMP trap zprávy či detekování změn 

lokálních souborů.  

Některé pull metody jsou například přímá komunikace s databází pomocí SQL, 

WMI, VMware VI API, SNMP či vykonávání příkazů z příkazové řádky operačního 

systému. Dále podporují Active Directory, MS Registry a LDAP connectory, spojení 

pomocí TCP a HTTPS protokolů a webové služby REST API a SOAP API. 

2.2.5    Execution, Modelling a Simulation Support 

 Další specifickou vlastností GPC je například podpora automatizovaného sběru 

dat z okolních systémů a provádění automatizovaných akcí nad těmito systémy. Dále 

poskytuje podporu řady funkcí, které mohou sloužit k zisku statistik a jejich analýze. 

Mezi tyto patří modelování, simulace, vyhodnocování dopadu imaginárních událostí či 

stavů, sledování a vyhodnocování trendů a rozhodování se na základě trendů či minulých 

rozhodnutí.  

2.3    Současné modelování workflow 

V aktuálním stavu lze vytvářet a upravovat workflow podnikových procesů pouze 

pomocí XML. V těchto textových souborech jsou definované tagy a jejich atributy, které 

slouží k modelování.  

Obecně lze říct, že se proces skládá z několika stavů (tag state), ve kterých 

probíhají jednotlivé činnosti a úkoly (tag action). Činnosti se mohou skládat například 

z requestů, testů, probe, či validací dat. Mohou být seskupeny do sekvencí, které lze 

použít například k zachycování chyb a vytváření chybových hlášek, či modelování cyklů. 

Příklad části workflow se nachází na obrázku 6. 
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Obrázek 6: Příklad stavů a akcí v XML workflow 

(Zdroj: Vlastní) 

Workflow vytvořené tímto způsobem buďto v libovolném textovém editoru, nebo 

pomocí vlastního editoru v GPC lze poté zobrazit jako diagram. Tento diagram se 

vykresluje na stejné stránce, na které se nachází editor XML a využívá knihovnu vis.js. 

Editor a grafická reprezentace workflow lze pozorovat na obrázku 7. 

 

K vytváření workflow tímto způsobem musí uživatel znát nejen proces, který chce 

modelovat, ale také syntaxi jazyka XML. Dále je potřeba jistá znalost programování 

a funkcionality GPC. Z těchto důvodů vyplývá to, že je v současné době pro vytvoření 

workflow nutnost asistence programátora, nebo je workflow rovnou vytvořeno interně 

Obrázek 7: Současný editor workflow 

(Zdroj: Vlastní) 
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pro požadavky zákazníka. V další kapitole se budu věnovat negativům, které jsou 

důsledky této současné implementace.  

2.4    Problémy současného řešení 

 Současný postup při vytváření a editaci workflow má několik jasných nedostatků, 

které je možné vylepšit. Pro úspěšnou expanzi platformy GPC do malých a středních 

podniků je totiž kritická intuitivita. Stávající řešení také není interaktivní, protože uživatel 

musí XML obnovovat, aby se změny projevily v diagramu. Na rozdíl od velkých 

korporátů a podniků v odvětví informačních technologií totiž nemá každý malý a střední 

podnik vlastní programátory, či zaměstnance se znalostmi požadovanými k vytvoření 

workflow tímto způsobem. Zároveň je vlivem odlišných podnikatelských činností veliké 

množství existujících podnikových procesů. Proto by bylo nejen velice nepraktické 

a nákladné tyto procesy modelovat interně, ale mnohé z nich by ve výsledku ani nebyly 

korektní pro daný podnik. V následující kapitole se proto budu věnovat návrhu řešení, 

které bude více vyhovovat uživatelům GPC. 

2.5    Shrnutí analýzy současného stavu 

Pro umožnění tvorby procesů bez nutnosti znalostí a zkušeností z oblasti 

programování je potřeba vytvořit intuitivní nástroj, ve kterém bude možné jednoduše 

tvořit a modifikovat procesy pomocí interaktivních diagramů.  

Současné řešení je nevyhovující z mnohých důvodů. Tvorba workflow vyžaduje 

znalosti programování a samotných vnitřních funkcionalit frameworku, tudíž je mohou 

vytvářet jen interní zaměstnanci, což pak neefektivně využívá jejich pracovní čas, nebo 

IT analytici ve větších podnicích, kteří předtím musí věnovat čas na seznámení se 

s dokumentací k frameworku, aby byli schopni vytvářet workflow korektně a efektivně. 

Také grafická vizualizace workflow je pouze orientační a reaktivní. Vizualizace 

se navíc neřídí podle žádné notace a jsou v ní pouze generické entity a vazby mezi nimi. 

Tento způsob nedokáže informovat uživatele o detailnějším obsahu procesů a činností, 

které se odehrávají v rámci workflow. Také nezobrazuje žádné podrobnější atributy 

jednotlivých entit či jiné detaily. 
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Praktický export těchto workflow je možný pomocí dvou způsobů. Prvním z nich 

je samotné XML, které je sice funkční, ale neposkytuje možnost prezentace uživatelům 

bez hlubších znalostí IT. Druhý způsob je export diagramu ve formátu SVG. Zatímco 

formát je naprosto vpořádku, protože na rozdíl od bitmapových formátů dovoluje 

škálování a podobné úpravy bez ztráty kvality, jeho informativní hodnota je velmi nízká. 

To dále zveličuje fakt, že se diagram neřídí žádným notačním systémem, jako je například 

UML, BPMN apod. 
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3    Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

 V této kapitole představím návrh zlepšení současné situace vytváření workflow. 

Obsahem řešení je vytvoření interaktivního editoru BPMN a implementace do GPC 

frameworku. V prvním kroku budu popisovat zvolenou knihovnu pro implementaci 

editoru. Dalším krokem je vytvoření stránky v rámci GPC. Na této stránce bude posléze 

pomocí javascriptu implementován editor. Závěrem kapitoly se budu věnovat testování 

editoru a dalším možným budoucím úpravám. 

Tento způsob implementace umožní tvorbu workflow čistě v grafické 

a interaktivní formě diagramů. K upevnění pozice frameworku na trhu, by tyto diagramy 

měly odpovídat již zažitému standardu, nejen pro zjednodušení práce, ale také pro účely 

zpětné kompatibility – tedy pokud již zákazník své procesy někdy modeloval, může tyto 

diagramy použít pro účel vytvoření GPC workflow, čímž by šetřil své zdroje. Pro tyto 

účely bude nejvhodnější zvolit standard BPMN, který byl již zmíněn v předchozích 

kapitolách. 

Hlavními výhodami tohoto řešení je tedy intuitivita, interaktivita a zpětná 

kompatibilita. Dále také může šetřit interní zdroje, protože téměř eliminuje potřebu 

modelování podnikových procesů pro každého konkrétního zákazníka zvlášť 

zatěžováním interních zaměstnanců, kteří mohou získaný čas věnovat dalšímu vývoji 

frameworku. 

3.1    Knihovna 

 Pro účely tohoto projektu bylo potřeba vybrat knihovnu, pomocí které bude 

implementován BPMN editor. Požadavky na knihovnu obsahují například to, aby 

fungovala na bázi javascriptu, byla schopná fungovat na klientském počítači bez nutnosti 

backendu a také byla dále rozšířitelná pro potřebné úpravy a budoucí rozšíření. Dále je 

nutné, aby byla daná knihovna open-source, zahrnovala podporu pravidel notace BPMN, 

byla aktivně vyvíjena a zdokonalována a také dobře zdokumentována. 

 Jako možnosti se nabízejí knihovny D3, vis.js, JointJS s rozšířením 

Rappid a bpmn-js. D3 a vis.js jsou již ve frameworku využívány, ale jsou určeny spíše 

pro vykreslování diagramů a grafů, nikoli jejich tvorbu. Kromě tohoto faktu je také 
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důležité zmínit, že knihovně vis.js byl minulý rok ukončený vývoj v rámci společnosti 

Almende a přešla na komunitní verzi. Rozšíření Rappid v rámci JointJS sice podporuje 

tvary notace BPMN, ale neposkytuje logiku a pravidla vázající se k jejich vzájemným 

interakcím. Naopak bpmn-js podporuje veškerá tato pravidla, nabízí objektivně lepší 

vzhled a editory na základě této knihovny jsou plnohodnotné a intuitivní. Zároveň je stále 

vyvíjená, protože na její bázi fungují editor bpmn.io či komerční Camunda modeler. 

Z těchto a také dalších důvodů byla zvolena knihovna bpmn-js, protože nejvíce vyžaduje 

zadaným požadavkům.  

 Jedná se o knihovnu, která poskytuje možnosti pro tvorbu webového editoru 

a vykreslovacích nástrojů pro BPMN diagramy. Kromě editoru lze použít bpmn-js i jako 

prohlížeč, který je sice méně nákladný na prostředky jako paměť, ale neposkytuje 

požadovanou interaktivitu. Knihovna je napsána pomocí javascriptu a není závislá na 

propojení s backendem.  

3.2    Tvorba stránky a implementace editoru 

 Stávající editor workflow se v rámci GPC nachází na samostatné webové stránce. 

Proto bude podobně konceptualizován i mnou vytvořený nový editor. GPC nepoužívá pro 

tvorbu stránek statické html, ale technologii JavaServer pages. Ta do standardních html 

stránek vkládá java kód pro zajištění dynamičnosti. Jednotlivé stránky se poté skládají 

z mnohých komponent.  

 Na stránku bude nejdříve navázat knihovnu. Dominantou stránky by poté měl být 

samotný editor. Kromě něj budou ale zapotřebí další prvky. První z nich budou prvky pro 

externí interakci s editorem. Ty by měly obsahovat tlačítka pro import či export diagramů. 

Pro účely testování by zde mělo být také tlačítko, které bude exportovat výstup editoru 

do debugovacího okna prohlížeče. Dále by zde měly být ovládací prvky, jako například 

tlačítko pro režim celé obrazovky, který by usnadnil práci s editorem. Protože bych chtěl 

co nejblíže přiblížit UX plnohodnotného editoru, tak budou využívány také klávesové 

zkratky, které budoucím uživatelům zjednoduší rutinní práci s editorem. Z tohoto důvodu 

by na stránce mělo být tlačítko, které bude otevírat v nějaké podobě nápovědu, která může 

obsahovat tyto zkratky či další potřebné informace. 
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Knihovnu bpmn-js připojím pomocí linku, stejně jako další soubory obsahující 

konfiguraci editoru, další funkce a styly. Na následujícím obrázku 8 lze vidět základní 

strukturu stránky. 

 

Obrázek 8: Stránka editoru 

(Zdroj: Vlastní) 

  Tímto způsobem je vytvořena samostatná stránka. V hlavičce lze vidět, že jsou 

na ní již navázány javascriptové soubory s knihovnou a funkcemi. Dále jsou také 

navázány stránky se styly, které ovlivňují vzhled komponentů stránky i samotného 

editoru. Předtím, než se budu moci věnovat samotnému editoru, je však potřeba 

přizpůsobit stránku potřebným náležitostem. Všechny potřebné části stránky budou 

obsaženy v komponentě s názvem body.  

Jedná se o kontejner pro samotný editor, tlačítka a textová pole, na které se budou 

následně vázat funkce. Také zde budou ostatní elementy stránky jako nadpis, tabulky 
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a další pomocné kontejnery. Na následujícím obrázku 9 lze pozorovat některé tyto prvky 

(méně důležité prvky zde jsou vynechány z důvodu stručnosti a přehlednosti). 

 

 

Obrázek 9: Komponenta body 

(Zdroj: Vlastní) 

 V následujících několika odstavcích popíšu jednotlivé části komponenty body 

a jejich význam pro budoucí postup. Stránka je z pohledu uživatele rozdělena na tři 

interaktivní oblasti.  

První z nich jsou ovládací prvky. Zde se nachází tlačítko fileImport, které bude 

vyvolávat okno pro výběr lokálně uloženého diagramu. Dále zde jsou tlačítka obsažená 

v btnContainer, která budou sloužit k interakci s editorem pro ukládání diagramů 

a podpůrné funkce editoru jako zobrazení na celou obrazovku, zobrazení nápovědy 

a výstup diagramu do debugovací konzole. 
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Druhá oblast obsahuje samotné okno editoru. To bude navázáno na kontejner 

canvas a bude škálovatelné dle velikosti okna prohlížeče. 

Třetí oblastí jsou modální okna, se kterými bude moci uživatel interagovat. Jedná 

se o kontejnery overlayHelp pro nápovědu a overlaySave pro možnosti uložení diagramu. 

Jejich obsahem jsou klasické prvky a tabulky, které by byly v případě potřeby lehce 

upravitelné. Standardně však budou skryty a konkrétní modální okno se zobrazí pouze po 

kliknutí na příslušné tlačítko (helpBtn a saveBtn). 

Po nachystání stránky je možné implementovat samotný editor. Tohoto je 

docíleno pouze triviálním skriptem, který naváže instanci editoru do předem 

připraveného kontejneru. Tento skript je na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 10: Instance editoru 

(Zdroj: Vlastní) 

Jak lze vidět na obrázku 10, editor je definován v proměnné bpmnModeler. Tato 

implementace však neposkytuje žádné funkce kromě základního modelování v editoru 

a několika tlačítek bez jakékoli funkcionality. Stránka je ale po vizuální stránce 

kompletní, což lze vidět na následujícím obrázku GUI (obrázek 11). 
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Obrázek 11: GUI editoru 

(Zdroj: Vlastní) 

V následující kapitole se budu věnovat vlastním funkcím, které jsou nutné pro 

zapojení editoru do GPC. Ovlivňují nejen chování editoru, ale také zpracování vstupu 

a výstupu a interaktivitu jednotlivých prvků stránky. 
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3.3    Vlastní modifikace 

 Nyní se budu věnovat dalšímu kódu, který slouží k tomu, aby byla stránka 

použitelná jako plnohodnotný editor BPMN diagramů. Následující skripty jsem rozdělil 

do 3 kategorií. V první kategorii se nachází hlavní funkce, které byly vytvořeny pro 

podporu funckionality s lokálními soubory, editování a ukládání diagramů. V druhé 

kategorii se nachází podpůrné funkce editoru a stránky. Poslední kategorie se skládá ze 

skriptu, který je proveden při načtení stránky a propojuje editor se stránkou a jednotlivými 

funkcemi. 

3.3.1    Hlavní funkce 

 Tato skupina funkcí bude mít za úkol interakce s diagramy jakožto celky. Tím 

pádem je potřeba zajistit nejdříve samotné otevření diagramu v editoru. Dále je potřebné 

umožnit uživateli ukládat diagramy na disk pro další práci (úpravy, prezentace, vložení 

do konfigurace frameworku). Pro účely testování bude také potřeba zajistit funkci, která 

bude výstup z editoru zasílat do debugovacího okna. Tato funkce bude nejspíše obdobná 

jako funcke pro uložení, ale jako jedinná nebude muset komunikovat mimo prohlížeč. 

První funkce je nazvána openDiagram. Tato funkce slouží k importování 

diagramu z lokálního souboru do editoru. Funkce má jeden parametr bpmnXML, který je 

datového typu string a obsahuje textový řetězec převzatý ze serializovaného diagramu. 

Volání této funkce a příprava parametru bude zmíněna na závěru kapitoly.  

Pomocí metody importXML je diagram naimportován do editoru. V případě chyby 

při importu se vytvoří chybová hláška v konzoli. Dále je možnost vytvoření komentářů 

nad diagramem. Tato funkcionalita však zatím není požadovaná, a proto je ve skriptu jen 

jako komentář. Funkce je zobrazená na následujícím obrázku 12. 
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Obrázek 12: Funkce openDiagram 

(Zdroj: Vlastní) 

 Dále se budu věnovat funkci saveDiagram. Tato funkce slouží k ukládání 

diagramů na disk. Má dva parametry, v prvním z nich je uchováván název souboru, 

v druhém přípona (podporuje soubory s příponami bpmn a xml). Oba parametry mají 

datový typ string. Po zavolání funkce (pomocí jedné z podpůrných funkcí) je volána 

metoda saveXML, která serializuje otevřený diagram a tento text uloží do proměnné 

xmlString. V případě chyby je vytvořená chybová hlaška. Dále jsou naplněny 

a vyhodnoceny parametry funkce. Tento proces je také ošetřený proti chybovým stavům. 

Při úspěšném provedení je pomocí Blob konstruktoru vytvořený objekt, do 

kterého jsou vloženy data z proměnné xmlString. Tento objekt je nutné vytvořit z důvodu 

ukládání na disk. Protože javascript nativně toto chování nepodporuje, jen nutné vytvořit 

skrytý odkaz stealthLink, který pomocí atributů vytvoří URL a další náležitosti potřebné 

ke stažení souboru. Skript poté provede interakci s odkazem, což zapříčiní stažení 
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souboru. Odkaz je poté odstraněn ze stránky. Funkce je zobrazena na následujícím 

obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Funkce saveDiagram 

(Zdroj: Vlastní) 

 Poslední z hlavních funkcí, které pracují s daty diagramů, je exportDiagram 

(obrázek 14). Tato funkce je jednodušší, neobsahuje parametry a slouží převážně 

k testování. Podobně jako předešlá funkce využívá metodu saveXML, která serializuje 

diagram do textu jazyka XML. Tento text je poté zobrazen v debugovací konzoli. 
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Obrázek 14: Funkce exportDiagram 

(Zdroj: Vlastní) 

3.3.2    Podpůrné funkce 

 Nyní postupně zmíním podpůrné funkce v projektu. Tyto funkce by měli zajistit 

funkcionalitu tlačítek samostatné stránky, tedy proces uložení diagramu na disk při 

interakci s tlačítkem, který by měl poskytnout možnost pojmenování souboru a výběr 

formátu. Potřebné formáty jsou prozatím BPMN a XML, do budoucna je ale možné, že 

budou přidány další formáty (například pro vektorovou nebo bitmapovou grafiku). 

Z tohoto důvodu by měla být funkce modulární pro budoucí rozšířitelnost. Zbývající dvě 

tlačítka by měly sloužit pro otevření nápovědy a vstupu do režimu celé obrazovky. 

Funkce pro nápovědu by měla otevírat modální okno v rámci stránky, které bude možné 

stylizovat podobně jako zbytek frameworku při konkrétních potřebách. Funkce pro 

proces ukládání by tedy mohla vyvolávat obdobné okno pro zachování grafické 

jednotnosti.  

První z navržených funkcí je openSaveModal. Tato funkce má několik úkolů. 

V prvé řadě, jak již název napovídá, zobrazuje modální okno pro ukládání diagramu. 

Zároveň obsahuje vnořenou funkci closeSaveModal, která toto okno zavírá a odstraňuje 

vzniklé interakce s tlačítky, protože již nejsou viditelné. 

Další vnořené funkce jsou savingBpmn a savingXml, které slouží k naplnění 

parametrů výše zmíněné hlavní funkce saveDiagram a následnému volání. Funkce je 

ukázána na následujícím obrázku 15. 
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Obrázek 15: Funkce openSaveModal 

(Zdroj: Vlastní) 

 Zbývající dvě podpůrné funkce jsou hideHelp a toggleFullScreen (obrázek 16). 

První zmíněná funkce slouží ke skrytí modálního okna nápovědy. Zobrazení nápovědy 

zařizuje inicializační skript, který bude popsaný na konci kapitoly. Druhá zmíněná funkce 

slouží k přepínání editoru do režimu celé obrazovky. Pro tuto funkcionalitu se musí 

explicitně zajistit podpora starších internetových prohlížečů pro zachování kompatibility 

(Chromium, Firefox, Webkit, Microsoft). 
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Obrázek 16: Funkce hideHelp a toggleFullScreen 

(Zdroj: Vlastní) 

3.3.3    Propojení se stránkou 

 Nyní je zapotřebí propojit stránku a editor se všemi definovanými funkcemi. 

K tomu slouží inicializační skript, který je provedený při vykreslení stránky v prohlížeči. 

Jeho součástí je také definice editoru do proměnné bpmnModeler, která již byla zmíněná 

výše. Proto v následujícím obrázku 17 nebude editor zahrnutý z důvodu přehlednosti. 
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Obrázek 17: Inicializační skript 

(Zdroj: Vlastní) 

 Na obrázku se nachází poslední funkce, která se volá při změně stavu tlačítka pro 

výběr souboru. Při ní dojde ke kontrole formátu vybraného souboru pro otevření. 

Následně je ze souboru extrahován text a jako string je přenesený do proměnné reader 

(pomocí objektu FileReader, který slouží k čtení obsahu souborů). Tato proměnná je poté 

použitá jako parametr již dříve zmíněné funkce openDiagram. 

 Pokud není vybraný žádný soubor, tak se pouze pomocí metody get nahraje 

výchozí soubor newDiagram.bpmn pro vytvoření nového workflow bez existujících 

zdrojů. Následně jsou definovány triggery událostí, které jsou spuštěny při interakci 

s tlačítky na stránce. Tyto triggery volají již dříve zmíněné funkce. 
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3.4    Testování výsledku 

 V této kapitole se budu věnovat testování editoru. Nejprve se zaměřím na 

funkcionalitu kódu a poté se budu věnovat samotné tvorbě diagramů a jejich exportu. 

Také zde ověřím, že editor podporuje všechny prvky BPMN, které byly zmíněny 

v teoretické části této práce. Mimo to je nutné otestovat vzájemnou kompatibilitu 

s diagramy vytvořenými v jiných editorech. Pro tento účel bude sloužit především editor 

Yaoqiang, protože je koncipovaný jako plnohodnotný program pro vytváření BPMN 

diagramů. 

 Funckionalita kódu bude kromě validity otestována také interakcemi 

s jednotlivými prvky stránky a zkoumáním výstupu, zda splňuje očekávání (otevře se 

okno, soubor se uloží na disk apod.). Editor bude testovaný pomocí tvorby diagramu, 

přičemž se zjistí, zda se editor chová dle pravidel notace BPMN a poskytuje například 

všechny možnosti při navazování a upravování jednotlivých prvků. Zpětná kompatibilita 

bude poté testovaná jednak na vytvořených diagramech v mém editoru, tak i na 

diagramech, které byly vytvořeny v jiných bpmn editorech (konkrétně Jaoqiang). zde 

bude zkoumáno, zda jsou diagramy zachovány ve validní formě, neobsahují chyby a jsou 

čitelné a dále upravitelné. 

 Na prvních dvou obrázcích 18, 19 lze vidět vyskakovací okno pro výběr souboru 

k otevření a také upozornění, které je zobrazeno v případě výběru nepodporovaného 

souboru. 
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Obrázek 18: Okno pro otevření souboru 

(Zdroj: Vlastní) 

 

Obrázek 19: Upozornění na nepodporovaný formát 

(Zdroj: Vlastní) 

 Nyní je třeba otestovat funkci ostatních ovládacích prvků, které se nacházejí na 

stránce. Na následujících obrázcích je demonstrovaná funkcionalita jednotlivých tlačítek. 
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Obrázek 20: Export do debugovací konzole 

(Zdroj: Vlastní) 

 Z obrázku 20 je patrné, že se jedná serializovaný diagram, který je v konzoli 

v podobě stringu. Tento výstup je vytvořený pomocí funkce exportDiagram a slouží 

především k testování editoru a kompatibility diagramů z různých zdrojů. 
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Obrázek 21: Modální okno pro ukládání diagramu 

(Zdroj: Vlastní) 

 Na tomto obrázku 21 lze vidět modální okno pro uložení vytvořeného diagramu. 

Okno je zobrazeno po zavolání funkce openSaveModal, obsahuje textové pole pro výběr 

názvu a tlačítka, které volají již dříve zmíněné vnořené funkce. Obsah okna je definovaný 

v prvku overlaySave na JSP stránce. 

 

Obrázek 22: Modální okno nápovědy 

(Zdroj: Vlastní) 

 Obdobným způsobem je vytvořeno modální okno s nápovědou, které prozatím 

obsahuje klávesové zkratky pro nástroje a interakce s editorem. Zde (obrázek 22) lze také 

pozorovat, že ačkoli je editor webový a nenáročný, obsahuje veškeré nástroje, které jsou 

očekávány od plnohodnotného programu, jako například vracení úprav, označovací 

nástroje, clipboard a další. 



49 
 

 

Obrázek 23: Editor v režimu celé obrazovky 

(Zdroj: Vlastní) 

 V neposlední řadě je na předchozím obrázku 23 také demonstrována možnost 

používání editoru v režimu celé obrazovky. Toto je zajištěno funkcí toggleFullScreen. 

Funkce v tomto režimu zobrazí prvek container, který obsahuje canvas, který je 

definovaný jako kontejner pro editor pomocí proměnné bpmnModeler v inicializačním 

skriptu. 

 Nyní se budu věnovat samotnému editoru. V levém horním rohu se nachází hlavní 

nástrojový panel. Ten obsahuje dvě skupiny nástrojů. V první skupině jsou nástroje na 

orientaci na kreslící ploše, označování prvků (laso), horizontální prodloužení diagramu a 

volné kreslení spojnic prvků. V druhé skupině jsou nástroje pro kreslení nejdůležitějších 

obecných prvků, jako jsou činnosti, průchody, úkoly a další. Při výběru nakresleného 

prvku se u něj zobrazí tlačítka pro kreslení navazujících prvků či úpravě vybraného prvku. 

Následují obrázky 24, 25, 26, kde jsou tyto možnosti ilustrovány. 
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Obrázek 24: Možnosti úpravy událostí 

(Zdroj: Vlastní) 

 Zde (obrázek 24) lze jdou vidět možnosti úpravy závěrečné události. Kromě 

změny typu či transformace na událost počáteční nebo průběhovou jsou zde také tlačítka 

pro přidání komentáře, vytvoření spojnice a odstranění prvku. 

 

Obrázek 25: Možnosti úpravy průchodu 

(Zdroj: Vlastní) 

 Na obrázku 25 jdou vidět možnosti úpravy průchodů. Opět zde figurují změny 

druhu prvku, komentář, spojnice a smazání. Kromě těch jsou zde ale také tlačítka pro 
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vytvoření navazujícího prvku (události, průchod, úkol), které na předešlém obrázku 

nebyly, protože se jednalo o závěrečnou událost (která ukončuje proces, jak již bylo 

zmíněno v teoretické části). 

 

Obrázek 26: Možnosti úpravy události 

(Zdroj: Vlastní) 

 Podobné možnosti obsahuje i prvek úkolů. Zde (obrázek 26) jich je ovšem více, 

kvůli většímu počtu druhů aktivit. Stejně tak mají větší počet druhů také například 

průběžné činnosti (u každého typu se dále rozlišují na catch a throw). 

 Nyní bych se chtěl věnovat samotné tvorbě diagramů. Ty, které v této práci budou 

figurovat, byly vytvořeny podle již existujících procesů v oddělení lidských zdrojů. 

Nejprve se zaměřím na import již existujícího BPMN diagramu, při němž se zároveň 

otestuje kompatibilita s jinými nástroji pro modelování.  

Na následujícím obrázku je vyobrazen diagram pro založení a vyplnění karty 

uchazeče o pracovní místo. Tento diagram byl původně vytvořený pomocí editoru 

Yaoqiang. 
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Obrázek 27: HR diagram z jiného editoru 

(Zdroj: Vlastní) 

  Z obrázku 27 lze soudit, že byl diagram úspěšně importován. Je možné si 

všimnout, že rozložení diagramu není perfektně dokonalé, text některých prvků se 

překrývá, či zcela neodpovídá okrajům. To jsou ovšem pouze kosmetické chyby, které je 

možné vyřešit posunutím či zvětšením některých prvků. Některé z těchto chyb jsou 

způsobeny také rozšířeními, které jsou specifické pro editor Yaoqiang.  

Diagram je však i v této podobě čitelný a lze ho dále upravovat a exportovat jak 

do souboru bpmn, tak do souboru xml. Na následujícím obrázku bude stejný diagram 

reprodukovaný pomocí mnou vytvořeného editoru. 
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Obrázek 28: HR diagram z vlastního editoru 

(Zdroj: Vlastní) 

 Z obrázku 28 je patrné, že pokud je diagram kompletně vytvořen ve vlastním 

editoru, eliminují se tím chyby a nedokonalosti způsobené změnou softwaru. Také není 

potřeba měnit velikosti prvků, protože se přizpůsobují při vkládání textu. Rozdíl mezi 

cizím a vlastním editorem v rámci serializovaného kódu lze pozorovat na následujícím 

obrázku 29. 

 

Obrázek 29: Rozdíl serializovaného kódu dvou editorů 

(Zdroj: Vlastní) 
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 V kódu si lze všimnout mnohých rozdílů. Vlastní editor (nahoře) generuje u tagů 

jednotlivých prvků také specifikaci verze použitého standardu. Cizí editor má tagy 

generické, pokud v nich nefiguruje nějaké rozšíření (zde kvůli stylizaci).  

Také si jde povšimnout toho, že vlastní editor generuje složitější identifikátory 

prvků a vazeb. Tento fakt může být pozitivní i negativní. Protože nejsou identifikátory 

jednoduše numerické, může být složitější hledat jejich pořadí ve flow. Na druhou stranu 

jsou ale jednodušeji seřaditelné dle druhu prvku. Ve výsledku však tento fakt hraje jen 

malou roli, protože při dalším vývoji by programátor nepoužíval k seřazení hodnoty 

identifikátorů, ale porovnával jednotlivé prvky a vztahy, které mezi nimi jsou.  

Na toto navazuje další rozdíl. Z obrázku si jde povšimnout, že se prvky nejen 

nacházejí v jiné části dokumentu, ale také jejich pořadí je odlišné. To je způsobeno tím, 

že flow procesu je v kódu diagramu definovaná nikoli pořadím (jako například v html 

stránce), ale příchozími a odchozími odkazy na ostatní prvky pomocí jejich identifikátorů. 

Pro doplnění ještě uvedu několik dalších komplexnějších diagramů 

v implementovaném editoru (obrázek 30, 31). 

 

Obrázek 30: Diagram zpracování docházky 

(Zdroj: Vlastní) 
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Obrázek 31: Výstup zaměstnance 

(Zdroj: Vlastní) 

3.5    Další možné vylepšení 

Ačkoli byl editor pro modelování BPMN diagramů úspěšně implementovaný, 

stále se nabízí mnoho možností k jeho vylepšení. Samotný editor lze rozšířit mnohými 

doplňky a vlastní funkcionalitou.  

V tomto konkrétním případě by se nabízely například rozšíření v podobě 

kolaborativních komentářů, nebo překryvná html vrstva nad jednotlivými prvky. Ta by 

šla stylizovat dle požadavků zákazníka do stejného tématu, jako zbytek frameworku. 

Další možností rozšíření by byl boční panel pro úpravu atributů konkrétních 

prvků. Toto řešení by bylo nápomocné chystanému nástroji, který bude zcela 

automatizovaně transformovat diagramy na kompletní workflow. Tento nástroj seřadí 

prvky diagramu podle flow a následně je bude mapovat na součásti workflow.  
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Stavy ve workflow se budou mapovat na události v diagramu. První stav bude mít 

pouze jedinou akci a poslední stav bude korespondovat se závěrečnou událostí. Jejich 

jednotlivé akce budou převzaty z úkolů. Na konci každé akce bude figurovat úkol, který 

oznámí, v jakém stavu se workflow nachází (toto bude přečteno z atributu nextState 

akce). Role uživatelů workflow (tag allow-role) se převezmou z oblastí v diagramu. Dále 

například exkluzivní (XOR) průchody budou transformovány na vyhodnocovací testy 

uvnitř workflow. 
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Závěr 

 V bakalářské práci jsem se zabýval problematikou modelování podnikových 

procesů. Hlavním cílem bylo navrhnout a implementovat nástroj pro modelování procesů 

v rámci frameworku GPC.  

 Práce je rozdělená na tři části, kterými jsou teoretická část, analýza současné 

situace a vlastní návrh řešení. V teoretické části jsem se věnoval základním poznatkům 

z problematiky procesního řízení a podnikových procesů. Dále bylo nutné probrat 

modelování těchto procesů a konkrétní metody, kterými lze postupovat. Na závěr byla 

věnována zvláštní pozornost standardu BPMN, pomocí kterého je modelování procesů 

v této práci provedeno. 

 Dále bylo nutné analyzovat současný stav modelování v rámci frameworku. Ten 

byl blíže popsán a představen, stejně jako způsob, kterým se procesy v současné době 

modelují. Po zjištění nedostatků tohoto řešení byl zvolen optimální postup při návrhu 

a implementaci konkrétního řešení, které je cílem této práce. 

 Samotné řešení bylo vypracováno v poslední části práce. Věnoval jsme se 

kompletnímu vývoji nástroje, který je postavený na bázi javascriptové knihovny bpmn-

js. Po vytvoření a implementaci nástroje bylo dále potřeba otestovat, zda je funkční 

a kompatibilní s dalšími nástroji pro modelování procesů v rámci standardu BPMN. 

Výstup nástroje, kterým jsou konkrétní serializované diagramy, jsou dále zkoumány. 

Závěrem je také zmíněný také návrh dalších možných funkcionalit nástroje, které mohou 

být zpracovány nad rámec této práce. 

 Zpracovaný nástroj umožňuje uživatelům frameworku jednoduché a intuitivní 

modelování procesů pro jejich automatizaci a monitoring. K tomu bylo v minulosti 

potřeba znalostí programování. Nyní je, díky vytvořenému nástroji, GPC framework 

přístupnější uživatelům s menšími znalostmi v oblasti IT. Tento fakt je podstatný při 

rozšíření cílové skupiny pro tento produkt. Konkrétně je tím přístupnější pro použití 

v malých a středních podnicích, které v současné době nemají potřebné znalosti 

a infrastrukturu k efektivnímu využití produktu. 
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Přílohy 

Příloha 1: Kód JSP stránky 

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>   
2. <jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page" version="2.0"   
3.           xmlns:stripes="http://stripes.sourceforge.net/stripes.tld"   
4.           xmlns:fn="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions"   
5.           xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"   
6.           xmlns:gpc="http://gpc.expect-it.cz/ui/gpc">   
7.     <jsp:output doctype-root-element="html"   
8.       doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"   
9.       doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

strict.dtd"/>   
10.     <jsp:directive.page autoFlush="true" buffer="none" contentType="text/h

tml"   
11.       pageEncoding="UTF-8"/>   
12.     <stripes:layout-render name="/WEB-INF/layout/page.jspx">   
13.         <stripes:layout-component name="htmlHead">   
14.             <stripes:layout-render name="/WEB-

INF/layout/chartsInit.jspx"/>   
15.             <link rel="stylesheet"   
16.               href="${staticContentLinkPrefix}js/bpmnjs-3.4.3/diagram-

js.css"/>   
17.             <link rel="stylesheet"   
18.               href="${staticContentLinkPrefix}js/bpmnjs-

3.4.3/bpmn.css"/>   
19.             <link rel="stylesheet"   
20.               href="${staticContentLinkPrefix}js/bpmnjs-

3.4.3/bpmnJsStylesheet.css"/>   
21.             <script   
22.               src="${staticContentLinkPrefix}js/bpmnjs-3.4.3/bpmn-

modeler.development.js">   
23.               <jsp:text/></script>   
24.             <script type="text/javascript"   
25.               src="${staticContentLinkPrefix}js/bpmnjs-

3.4.3/bpmnJsFunctions.js">   
26.               <jsp:text/></script>   
27.         </stripes:layout-component>   
28.         <stripes:layout-component name="body">   
29.             <h1>BPMN Editor</h1>   
30.             <input id="fileImport" type="file"/>   
31.             <div id="btnContainer">   
32.                 <button id="consoleBtn" title="Print to console">Console</

button>   
33.                 <button id="saveBtn" title="Save as file">Save diagram</bu

tton>   
34.                 <button id="helpBtn">Help</button>   
35.                 <button id="fullscreenBtn">Fullscreen</button>   
36.             </div>   
37.             <div id="container">   
38.                 <div id="canvas"></div>   
39.                 <svg id="helper-

svg" width="0" height="0" style="visibility: hidden; position: fixed"></sv
g>   

40.             </div>   
41.             <div id="overlayHelp">   
42.                 <div id="text">   
43.                     <table id="helpTable">   
44.                         <tbody>   
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45.                             <tr>   
46.                                 <td>Zoom</td>   
47.                                 <td>Ctrl + Scroll</td>   
48.                             </tr>   
49.                             <tr>   
50.                                 <td>Y-Scroll</td>   
51.                                 <td>Scroll</td>   
52.                             </tr>   
53.                             <tr>   
54.                                 <td>X-Scroll</td>   
55.                                 <td>Shift + Scroll</td>   
56.                             </tr>   
57.                             <tr>   
58.                                 <td>Undo</td>   
59.                                 <td>Ctrl + Z</td>   
60.                             </tr>   
61.                             <tr>   
62.                                 <td>Redo</td>   
63.                                 <td>Ctrl + Shift + Z</td>   
64.                             </tr>   
65.                             <tr>   
66.                                 <td>Select All</td>   
67.                                 <td>Ctrl + A</td>   
68.                             </tr>   
69.                             <tr>   
70.                                 <td>Edit</td>   
71.                                 <td>E (with element selected)</td>   
72.                             </tr>   
73.                             <tr>   
74.                                 <td>Delete</td>   
75.                                 <td>Delete</td>   
76.                             </tr>   
77.                             <tr>   
78.                                 <td>Copy</td>   
79.                                 <td>Ctrl + C</td>   
80.                             </tr>   
81.                             <tr>   
82.                                 <td>Paste</td>   
83.                                 <td>Ctrl + V</td>   
84.                             </tr>   
85.                             <tr>   
86.                                 <td>Hand tool</td>   
87.                                 <td>H</td>   
88.                             </tr>   
89.                             <tr>   
90.                                 <td>Lasso tool</td>   
91.                                 <td>L</td>   
92.                             </tr>   
93.                             <tr>   
94.                                 <td>Create/Remove Space tool</td>   
95.                                 <td>S</td>   
96.                             </tr>   
97.                         </tbody>   
98.                     </table>   
99.                 </div> 
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100.             </div>   
101.             <div id="overlaySave">   
102.                 <div id="text">   
103.                     <button id="closeSaveModalBtn">X</button>   
104.                     <table id="saveTable">   
105.                         <tbody>   
106.                             <tr>   
107.                                 <td>Name</td>   
108.                                 <td><input type="text" id="saveNameI

nput"/></td>   
109.                             </tr>   
110.                             <tr>   
111.                                 <td colspan="2">File format:</td>   
112.                             </tr>   
113.                         </tbody>   
114.                     </table>   
115.                     <div id="saveModalBtnContainer">   
116.                         <button id="saveAsBpmn">BPMN</button>   
117.                         <button id="saveAsXml">XML</button>   
118.                     </div>   
119.                 </div>   
120.             </div>   
121.             <script>   
122.                 var diagramUrl = '${staticContentLinkPrefix}js/bpmnj

s-3.4.3/newDiagram.bpmn';   
123.                 var fileInput = document.querySelector("#fileImport"

);   
124.                 var fileText = "";   
125.                 fileInput.addEventListener('change', function() {   
126.                     var file = fileInput.files[0];   
127.                     if (file.name.match(/\.(bpmn|xml)$/)) {   
128.                         var reader = new FileReader();   
129.                         reader.onload = function() {   
130.                             fileText = reader.result.toString();//te

xt content of selected file   
131.                         };   
132.                         reader.readAsText(file);   
133.                         setTimeout(function(){//needs to wait for da

ta to pass   
134.                             openDiagram(fileText);   
135.                         }, 100);   
136.                     } else {   
137.                         alert("File not supported, .bpmn or .xml fil

es only");   
138.                     }   
139.                 });   
140.                 // modeler instance   
141.                 var bpmnModeler = new BpmnJS({   
142.                     container: '#canvas',   
143.                     keyboard: {   
144.                         bindTo: window   
145.                     },   
146.                 });   
147.                 var overlays = bpmnModeler.get('overlays');   
148.                 console.log('overlays',overlays);   
149.                 console.log('modeler',bpmnModeler); 
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150.    
151.                 // load external diagram file via AJAX and open it   
152.                 $.get(diagramUrl, openDiagram, 'text');   
153.                 //button event listeners   
154.                 document.querySelector("#consoleBtn").addEventListen

er("click",exportDiagram);   
155.                 document.querySelector("#saveBtn").addEventListener(

"click",openSaveModal);   
156.                 document.querySelector("#fullscreenBtn").addEventLis

tener("click",toggleFullScreen);   
157.                 document.querySelector("#helpBtn").addEventListener(

"click",function(){   
158.                     document.querySelector("#overlayHelp").style.dis

play = "block";   
159.                     setTimeout(function(){   
160.                         document.addEventListener("click",hideHelp);

   
161.                     }, 100);   
162.                 });   
163.             </script>   
164.         </stripes:layout-component>   
165.     </stripes:layout-render>   
166. </jsp:root-->   
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Příloha 2: Dodatečný javascriptový soubor s funkcemi editoru 

  1. //Save diagram contents and print them to the console   
2. function exportDiagram() {   
3.     bpmnModeler.saveXML({ format: true }, function(err, xml) {   
4.         if (err) {   
5.             return console.error('could not save BPMN 2.0 diagram', err); 

  
6.         }   
7.         console.log(xml);   
8.     });   
9. }   
10.    
11. function openSaveModal(){   
12.     document.querySelector("#overlaySave").style.display = "block";   
13.     document.querySelector("#closeSaveModalBtn").addEventListener("click",

function closeSaveModal(){   
14.         document.querySelector("#overlaySave").style.display = "none";   
15.         document.querySelector("#saveNameInput").value = "";   
16.         document.querySelector("#closeSaveModalBtn").removeEventListener("

click",closeSaveModal);   
17.     });   
18.     document.querySelector("#saveAsBpmn").addEventListener("click",functio

n savingBpmn(){   
19.         var name = document.querySelector("#saveNameInput").value;   
20.         saveDiagram(name,'bpmn');   
21.         document.querySelector("#saveNameInput").value = "";   
22.         document.querySelector("#overlaySave").style.display = "none";   
23.         document.querySelector("#saveAsBpmn").removeEventListener("click",

savingBpmn);   
24.     });   
25.     document.querySelector("#saveAsXml").addEventListener("click",function

 savingXml(){   
26.         var name = document.querySelector("#saveNameInput").value;   
27.         saveDiagram(name,'xml');   
28.         document.querySelector("#saveNameInput").value = "";   
29.         document.querySelector("#overlaySave").style.display = "none";   
30.         document.querySelector("#saveAsXml").removeEventListener("click",s

avingXml);   
31.     });   
32. }   
33. //Download as file via click on temp link   
34. function saveDiagram(filename,extension) {   
35.     var xmlString = "";   
36.     bpmnModeler.saveXML({ format: true }, function(err, xml) {   
37.         if (err) {   
38.             return console.error('could not save BPMN 2.0 diagram', err); 

  
39.         }   
40.         xmlString = xml;   
41.     });   
42.     var stealthLink = document.createElement('a');   
43.     //var filename = prompt('Save as:');   
44.     if (filename === "" || !filename) {   
45.         alert('Please insert filename.');   
46.         return;   
47.     }   

48.     //var extension = prompt('Select file format(bpmn/xml):'); 



VI 
 

  49.    
50.     if (extension === "" || !extension) {   
51.         return;   
52.     } else if (extension === "bpmn" || extension === "xml") {   
53.         filename = filename + '.' + extension;   
54.     } else {   
55.         alert('Wrong file format, please select either "bpmn" or "xml".'); 

  
56.         return;   
57.     }   
58.     var stealthLink = document.createElement('a');   
59.     var linkContainer = document.getElementById('btnContainer');   
60.     linkContainer.appendChild(stealthLink);   
61.     var bob = new Blob([xmlString], {type: 'text/plain'});   
62.     stealthLink.setAttribute('href', window.URL.createObjectURL(bob));   
63.     stealthLink.setAttribute('download', filename);   
64.     stealthLink.dataset.downloadurl = ['text/plain', stealthLink.download, 

stealthLink.href].join(':');   
65.     stealthLink.click();   
66.     linkContainer.removeChild(stealthLink);   
67. }   
68. //Open diagram in modeler(param[string] is bpmn/xml diagram)   
69. function openDiagram(bpmnXML) {   
70.     //import diagram   
71.     bpmnModeler.importXML(bpmnXML, function(err) {   
72.         if (err) {   
73.             return console.error('could not import BPMN 2.0 diagram', err);

   
74.         }   
75.         //access modeler components   
76.         /*var canvas = bpmnModeler.get('canvas');  
77.         var overlays = bpmnModeler.get('overlays');  
78.         // attach an overlay to a node  
79.         overlays.add('SCAN_OK', 'note', {  
80.             position: {  
81.                 bottom: 0,  
82.                 right: 0  
83.             },  
84.             html: '<div class="diagram-note">Imported diagram:</div>'  
85.         });  
86.         //add marker  
87.         canvas.addMarker('SCAN_OK', 'workflow');*/   
88.         // zoom to fit full viewport   
89.         canvas.zoom('fit-viewport');   
90.     });   
91. }   
92. //Hide help overlay   
93. function hideHelp(){   
94.     document.querySelector("#overlayHelp").style.display = "none";   
95.     document.removeEventListener("click",hideHelp);   
96. }   



VII 
 

 97. //Toggle fullscreen view of editor   
98. function toggleFullScreen() {   
99.     var fsElem = document.querySelector("#container");   
100.     if (!document.fsElem) {   
101.         if (fsElem.requestFullscreen) {   
102.           fsElem.requestFullscreen();   
103.         } else if (fsElem.webkitRequestFullscreen) {   
104.           fsElem.webkitRequestFullscreen();   
105.         } else if (fsElem.mozRequestFullScreen) {   
106.           fsElem.mozRequestFullScreen();   
107.         } else if (fsElem.msRequestFullscreen) {   
108.           fsElem.msRequestFullscreen();   
109.         }   
110.     } else {   
111.         if (document.exitFullscreen) {   
112.           document.exitFullscreen();   
113.         } else if (document.webkitExitFullscreen) {   
114.           document.webkitExitFullscreen();   
115.         } else if (document.mozCancelFullScreen) {   
116.           document.mozCancelFullScreen();   
117.         } else if (document.msExitFullscreen) {   
118.           document.msExitFullscreen();   
119.         }   
120.     }   
121. }   

 

 

 


