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Abstrakt 

Práce pojednává o procesním řízení, jeho výhodách a moderních technologiích pro jeho podporu. 

Vyvinutá aplikace, která je předmětem této práce, slouží k vizuálnímu modelování procesů podle 

standardu bpmn a jejich ukládání ve formátu XPDL.  

 

 

 

 

Abstract 

Paper discusses a process management, its advantages and the modern technologies for its support. 

Application, as subject of this work, has been developed for visual designing of bpmn standard 

processes and its export to XPDL format. 
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1 Úvod 

Moderní a dynamická doba, ve které žijeme, nás přímo i nepřímo nutí využívat možností moderních 

technologií, měnit zaběhnuté postupy jako reakci na změny ve společnosti a přizpůsobovat se 

požadavkům, které jsou na nás kladeny. Tato práce pojednává o aplikaci, která si klade za cíl podpořit 

procesní řízení a být tak nástrojem usnadňujícím reaktivitu a zabránění vzniku chaosu, který jde vždy 

ruku v ruce se změnou. Tento nástroj je cílen na malé a střední společnosti, je zaměřen na českou 

podnikatelskou sféru a reflektuje její požadavky na jednoduchost, efektivitu a lokalizaci.  

Praxe ukazuje, že malé společnosti (s počtem zaměstnanců do 50
1
) často nevyužívají 

informační systémy, organizační struktura je definována velmi vágně a celkově není přehled 

v odpovědnostech. Tato situace zákonitě přeroste v problémy, které se projeví u zákazníka, ať už je to 

neschopnost technické podpory, neznalost informací či nedefinované kompetence (nebo jejich 

nepochopení).  

V tuto chvíli nastává čas, kdy manažer sáhne po nástrojích umožňujících a usnadňujících 

zavedení řádu a struktury. Takovýmto nástrojem může být externí konzultantská společnost či 

software, který bude umět modelovat procesy, případně na nich později založit workflow. Bude je 

umět analyzovat heuristicky, tedy ještě před zavedením do praxe, nebo – v současnosti 

nejpoužívanější řešení – zkoušení a testování různých modelů procesu a návrat k tomu 

nejefektivnějšímu. Nutno dodat, že u těchto menších společností je hlavním důvodem spíše definice 

aspoň nějakých procesů, ne jejich optimalizace. 

U středních podniků (od 50 do 250 zaměstnanců
2
) je situace mnohdy lepší, existuje tady aspoň 

základní povědomí o tom, jaké procesy existují a kdo má odpovědnost za kterou jejich část.  Nicméně 

i v těchto případech je vhodné, ale hlavně možné, existující procesy modifikovat a dosáhnout tak 

jejich zefektivnění. Nelze opomenout ani fakt, že stereotyp určitě neprospívá, a tyto změny nedovolí 

zaměstnancům upadnout do něj. 

Velké společnosti se bez procesního řízení neobejdou, proto již nějaký systém využívají. 

Důvod, proč převyšují ambice této práce, je složitost a komplexnost implementovaných procesů a 

jejich napojení na další podpůrné systémy. 

 

                                                     

1
 SYNEK, Miloslav, et al. Podniková ekonomika. 4. dopl. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. 475 s. ISBN 

80-7179-892-4. Str. 347. 

 
2
 Tamtéž. 
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1.1 Cíle práce 

Po krátkém seznámení se situací přejdeme k této vlastní práci a jejímu cíli. Nastíněné nedostatky 

v organizační struktuře firem jsou jistě podnětem k zamyšlení a existuje zde určitý prostor pro vlastní 

invenci. Nástroj, který by pomohl vedení podniku zefektivnit, analyzovat a nakonec i provádět 

procesy, které zde již běží, případně vymodelovat nové, by jistě našel uplatnění na trhu.  

Cílem této práce je vytvořit nástroj, který dokáže modelovat procesy a uložit je ve 

strukturovaném a standardizovaném formátu tak, aby bylo možné je podpořit systémem hlídajícím 

správnost toku práce a její efektivitu, systémem, který bude umět, na základě sesbíraných dat, udělat 

závěry a doporučit konkrétní změny. Výhoda, která nasazením takového systému vznikne, bude 

důležitým pomocníkem každé moderní společnosti, která chce mít náskok před konkurencí a která 

nechce mrhat lidskými zdroji. 

Výstup z tohoto díla může sloužit jako vstup pro serverovou část, která je předmětem 

bakalářské práce Tomáše Slobodníka. Ta umí nadefinovaný proces řídit a uživatelům, pomocí klienta, 

umožnit jeho provedení. 
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2 Procesní řízení 

2.1 Business Process Management 

Business Process Management (BPM), česky přeloženo jako řízení podnikových procesů, je 

v současnosti skloňováno ve všech pádech, nejen v odborných kruzích. Troufám si říci, že většina 

manažerů, majitelů firem, ale i řadových pracovníků se s tímto pojmem setkala a nemalé procento 

z nich se jím, aspoň nějakým způsobem, zabývá či zabývalo. 

Pro přiblížení problematiky tvorby, modelování a analýzy podnikových procesů, se pojďme 

blíže podívat na motivaci výše zmíněných lidí a odpovězme si na otázku, proč je znalost BPM tak 

nezbytná pro efektivní chod podniku. 

2.1.1 Přístupy k řízení 

Řízení podniku se dělí na dva základní přístupy. Prvním je tzv. funkční přístup, jenž byl definován již 

roku 1776 filozofem a zakladatelem moderní ekonomie Adamem Smithem: 

Největším zlepšením v produktivitě práce, zručnosti a úsudku se zdá být možnost rozdělení prací.3 

Tento přístup lze popsat jako dekompozici práce na jednoduché elementy a jejich dělbu mezi funkční 

jednotky na základě jejich dovedností (odbornosti)
4
. Tyto útvary vykonávají svůj dílčí úkol, aniž je 

sledován tok činností jako celek a každý přechod mezi těmito jednotkami představuje riziko 

z hlediska časové ztráty a informačního šumu. Organizace je pak řízena potřebami těchto funkčních 

jednotek a cesta ke zlepšení vede přes zvyšování výkonnosti každé organizační jednotky zvlášť. Tento 

přístup může dále vyvolávat nadbytečné, někdy i duplicitní činnosti, a může vést také k 

nejednoznačnému přiřazení kompetencí, především z hlediska odpovědnosti za výsledek procesu jako 

celku. Učebnicovým příkladem jsou manufaktury, kde každý pracovník dělal jednoduchý úkol - bylo 

snadné jej nahradit, protože zaučení nového dělníka nezabralo mnoho času. 
5
 

V souvislosti s nástupem informačních technologií se setkáváme s druhým přístupem, který se 

v posledních 20ti letech stále více prosazuje, s procesním přístupem. Ten není orientován jen na 

výsledek, ale i na postup jeho dosažení. Dalším rozdílem je fakt, že práce není vykonávána separátně 

na jednotlivých odděleních, ale naopak jimi „protéká“. Jeho hlavní odlišností je pružnost reakce na 

                                                     

3
 SMITH, Adam. Bohatství národů : Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. 1. přeprac. vyd. Praha : 

Liberální institut, 2001. 986 s. ISBN 80-86389-15-4. Str. 3. 

 
4
 GRASSEOVÁ, Monika, DUBEC, Radek, HORÁK, Roman. Procesní řízení : ve veřejném i soukromém 

sektoru. [s.l.] : Computer Press, 2008. 272 s. ISBN 978-80-251-1987-7. Str. 40. 

 
5
 Tamtéž. 



10 

 

požadavky zákazníka. Tento přístup umožňuje nabízet velké množství rozmanitých produktů místo 

jednoho ve velkém množství (viz zmíněný případ manufaktury), jinými slovy umožňuje pružně 

reagovat na diametrálně rozdílné požadavky zákazníka, čímž přispívá k efektivitě, účelnosti a 

hospodárnosti. 6 

2.1.2 Proč procesní řízení 

Podniky upouštějí od funkčního řízení z důvodu jeho neefektivity v dnešním tržním prostředí a 

přecházejí k procesnímu (berme to jako fakt, tématem této práce není ekonomie). 

 

Podstatu procesního řízení definuje jeho cíl. Cílem procesního řízení je rozvíjet a optimalizovat chod 

organizace tak, aby efektivně, účelně a hospodárně reagovala na požadavky zákazníka.7 

 

V praxi jsou předmětem neustálého zdokonalování (ať již průběžného či skokových změn) procesy, 

nikoli organizace nebo útvary. Organizace neprovádějí zdokonalování svých útvarů, ale provádějí 

zdokonalování práce, kterou lidé v těchto útvarech vykonávají.8 

 

Důležitou, ne-li nejdůležitější vlastností procesního řízení, je neustálý „vývoj“ procesu za účelem jeho 

vylepšení a zefektivnění, což je přirozené, protože trh se neustále mění a vyvíjí a tím nutí společnosti 

reagovat. Další výhody procesního řízení jsou zejména: 

Přístup orientovaný na zákazníka – plnění potřeb zákazníka je základem úspěchu podniku 

Řízení napříč útvary namísto hierarchického (u funkčního přístupu) umožní dynamičnost ve smyslu 

reakcí na požadavky zákazníka, které od sebe navzájem mohou být diametrálně odlišné. 

Vybudování systému řízení jakosti podle norem ISO 9000:2000 (ze všech standardů definovaných 

International Organization for Standardization jsou ISO 9000 nejznámější. Jsou zamýšleny jako 

kritéria, proti kterým je možné měřit kvalitu služeb a výrobků.
9
). 

 

                                                     

6
 GRASSEOVÁ, Monika, DUBEC, Radek, HORÁK, Roman. Procesní řízení : ve veřejném i soukromém 

sektoru. [s.l.] : Computer Press, 2008. 272 s. ISBN 978-80-251-1987-7. Str. 42. 

 
7
 Tamtéž. 

 
8
 Tamtéž. 

 
9
 SEAVER, Matt. Implementing ISO 9000:2000. [s.l.] : Gower Publishing, Ltd., 2001. 262 s. ISBN 

9780566083730. Str 3. (překlad z original - autor textu. Pokud nebude uvedeno jinak, platí u všech 

cizojazičných publikací.) 
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Existuje celá řada dalších důvodů – toto téma je natolik obsáhlé, že výrazně přesahuje možnosti této 

práce. Nicméně tyto argumenty jsou klíčové pro rozhodování o přechodu podniku z funkčního na 

procesní řízení.  

 

V BPM je možno rozlišit 4 různé přístupy k jeho integraci do podnikové infrastruktury: 

„obchod jako obvykle“ – toto je případ nejvíce vyzrálé BPM-orientované společnosti. Organizace a 

vedení jsou plně ztotožněni s procesním řízením a BPM projekty jsou „obchod jako obvykle“ 

„na sedadle spolujezdce“ – v tomto případě máme vedoucího, který je znalý BPM postupů a přístupů 

a aplikuje je na oddělení, za které je zodpovědný. 

„pilotní projekt“ – v této situaci se jedná o manažera, který zná BPM, ale není plně přesvědčen o 

jeho přínosech, proto ho nejprve testuje v menším měřítku. 

„pod radarem“ – zde se jedná o nejméně BPM-vyspělou společnost, který je vedena manažerem, 

který zná jen částečně nebo nezná zásady BPM. Zajímavé na tomto případu je to, že i takováto 

společnost může úspěšně používat BPM, ačkoli to nedělá cíleně. Nicméně nejsou schopni využít 

potenciál tohoto přístupu. 10 

2.2 Business Process Modeling Notation 

Business Process Modeling Notation (dále BPMN) vznikla pod křídly nevýdělečné organizace 

Business Process Modeling Ininitative (BPMI, http://www.bpmi.org), která sama je členem několika 

dalších (jmenujme například  W3C, WfMC, OASIS). Již v roce 2004 byla napsána verze BPMN 1.0, 

o kterou se zasloužil zaměstnanec společnosti IBM Stephen White
11

. Současná verze je BPMN 1.2
12

. 

BPMN slouží jako grafická reprezentace objektů definujících procesy a byla vyvinuta, aby usnadnila 

navrhování a modelování procesů v jednoduché a intuitivní podobě. Lze ji popsat jako most mezi 

grafickým modelem a jeho implementační reprezentací – notace je navržena tak, aby umožnila zápis 

ve standardizovaném formátu, například XPDL (jímž se zabývá kapitola 2.3), případně BPEL 

(Business Process Execution Language), který ale není předmětem této práce. Je zde pouze uveden, 

aby ilustroval šíři možností popisované notace.  

                                                     

10
 JESTON, John, NELIS, Johan. Business Process Management : Practical Guidelines to Successful 

Implementations. 2006th edition. [s.l.] : Butterworth-Heinemann, 2006. 437 s. ISBN 0750669217. 

Str. 62. 

 
11

 HAVEY, Michael. Essential business process modeling. [s.l.] : O\'Reilly, 2005. 332 s. ISBN 9780596008437. 

Str 193. 

 
12

 Documents Associated with Business Process Modeling Notation (BPMN) 1.2 [online]. Object Management 

Group, 2009 , January 08, 2009 [cit. 2009-04-22]. Dostupný z WWW: 

<http://www.omg.org/spec/BPMN/1.2/>. 

http://www.bpmi.org/
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V další kapitole bude prezentována notace BPMN a její základní elementy. Zde je nutné upozornit, že 

jde o výrazně zkrácený a neúplný výpis, nicméně jsou zde zachyceny základní prvky, které nelze při 

modelování vynechat a které jsou v programu, jež je součástí této práce, implementovány. 

2.2.1 Business Process Diagram 

V notaci BPMN je proces reprezentován tzv. Business Process Diagramem (BPD), který sestává ze 

sady částečně řízených kroků spouštěných účastníky procesu
13

. Elementy se dělí na 5 základních 

skupin (v závorce je uveden originální, anglický, výraz tak, jak je objekt definován v notaci BPMN): 

 Objekty toku (flow objects) – diagram má pouze tři základní objekty pro tok, což je 

považováno za výhodu, protože odpadá nutnost memorování velkého množství tvarů. 

o Událost (event) – je reprezentovaná prázdným kolečkem a jejím úkolem je značit 

stav, kdy se něco děje. Běžným použitím je spuštění nebo ukončení procesu. Jsou tři 

druhy – start (start), mezilehlá (intermediate) a konec (end). 

 

 

Obrázek 1 - BPNM - událost start, mezilehlá a konec 

 

o Krok (activity) – jde o element, který vykonává práci. Krok může být atomický 

(atomic), neboli úkol (task), který vykonává jednu akci, nebo složený (compound), 

známý také jako podproces (Sub-Process), který má svou vlastní sadu kroků a 

subprocesů. Krok je graficky reprezentován obdélníkem se zaoblenými rohy. 

 

 

Obrázek 2 - BPNM – krok 

 

o Rozhodnutí (gateway) – reprezentováno známým diamantovým tvarem slouží ke 

kontrole konvergence a divergence jednotlivých cest. Jde o rozhodovací prvek, kde 

jsou uloženy rozhodovací podmínky. 
14

 

                                                     

13
 LEA, Doug, ZAVATTARO, Gianluigi. Coordination Models and Languages : 10th International 

Conference, COORDINATION 2008, Oslo, Norway, June 4-6, 2008, Proceedings. [s.l.] : 

Springer, 2008. 347 s. ISBN 9783540682646. Str 250. 

 
14

 WHITE, Steven A. Introduction to BPMN. IBM Corporation [online]. 2004 [cit. 2009-04-23]. Dostupný z 

WWW: <http://www.bpmn.org/Documents/Introduction to BPMN.pdf>. Str 2-6. 
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Obrázek 3 - BPNM – rozhodnutí 

 

 Spojovací objekty (connecting objects) – zde uvedeme pouze jediného zástupce, který je pro 

tuto práci relevantní: 

o Cesta (Sequence Flow) – značí pořadí, v jakém budou kroky v procesu prováděny. 

Znakem je plná čára zakončená plnou šipkou ve směru toku. 
15

 

 

 

Obrázek 4 - BPNM – cesta 

 

 Plavecká dráha (Swimlanes) – pro snazší orientaci v procesu, kvalifikacích a 

zodpovědnostech jednotlivých účastníků procesu jsou v BPMN obsazeny následující 

elementy: 

o Bazén (pool) – reprezentuje účastníka procesu. 

 

Obrázek 5 - BPNM – bazén 

o Dráha (lane) – jde o část bazénu, která slouží k organizaci a kategorizaci jednotlivých 

kroků.
16

  

 

Obrázek 6 - BPNM - dráhy v bazénu 

 

                                                                                                                                                                  

 

15 WHITE, Steven A. Introduction to BPMN. IBM Corporation [online]. 2004 [cit. 2009-04-23]. Dostupný z 

WWW: <http://www.bpmn.org/Documents/Introduction to BPMN.pdf>. Str 2-6. 

 

16 Tamtéž 
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2.2.2 Workflow 

Workflow proces nebo jednoduše workflow, je speciálním druhem business procesu. Tyto dva 

termíny (workflow a business proces) jsou často zaměňovány či používány jako synonyma, což v této 

práci využijeme a přikloníme se k definici workflow jako k podrobněji popsanému a administrativněji 

definovanému business procesu. Workflow Management Coalition definuje workflow takto: 

 

Znamená automatizaci celého nebo části podnikového procesu, během které jsou dokumenty, 

informace nebo úkoly předávány od jednoho účastníka procesu k druhému podle sady procedurálních 

pravidel tak, aby se dosáhlo nebo přispělo k plnění celkových/globálních podnikových cílů.17 

 

2.2.2.1 Vznik workflow 

Jak je zřejmé z definice, workflow vzniká za účelem uspokojení definovaných cílů. V podnikové 

praxi jsou tyto cíle definovány manažerem, což je zároveň první a nejdůležitější krok při tvorbě 

workflow. Dalším je modelování samotného procesu, které je většinou v rukou pověřeného 

procesního analytika. Posledním krokem bude samotná implementace workflow vhodnými 

technologiemi a jeho uvedení do provozu. Jde o poslední krok ve smyslu „zavedení workflow“, ale 

určitě ne ve smyslu „využívání workflow“, zde je ještě potřeba dodat sběr statistických dat, jejich 

analýzu, vyhodnocení a změnu procesu (neboli workflow, jak je uvedeno výše, lze tyto pojmy 

částečně zaměnit). Tento koloběh se neustále opakuje, aneb jak by řekl Chögyam Trungpa 
18

: „Cesta 

je cíl“. 

2.3 XML Process Definition Language 

XML Process Definition Language (XPDL) je formát standardizovaný Workflow Management 

Coalition (WfMC), který zajišťuje specifikaci deklarativní části procesu ve formátu XML.19 

V současné době neexistuje lepší nástroj pro převod notace BPMN do standardizovaného formátu. 

                                                     

17
 The Workflow Management Coalition Specification : Terminology & Glossary [online]. Workflow 

Management Coalition, c1999 , 11/05/99 [cit. 2009-04-24]. Dostupný z WWW: 

<http://wfmc.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=93&Itemid=72>. 

Str. 8. 

 
18

 Chögyam Trungpa (1939-1987) - je považován za jednoho z největších učitelů tibetského budhismu naší 

doby. Jeho dílo „Cesta je cíl“ slouží jako moderní příručka meditační praxe. 

 
19

 HAVEY, Michael. Essential business process modeling. [s.l.] : O\'Reilly, 2005. 332 s. ISBN 9780596008437. 

Str 179. 
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V této práci je popisována verze 1.0, která je zároveň nejrozšířenější platformou pro zápis procesů do 

strukturované podoby. Novější verze jsou pouze jejím rozšířením a jsou zpětně kompatibilní
20

. 

Následující text se zabývá pouze základními částmi XPDL, tedy těmi, které jsou nezbytné pro 

modelování jednoduchých procesů. Nejedná se o kompletní specifikaci, nicméně podkladem pro 

následující kapitoly je oficiální specifikace vydaná WfMC 
21

. 

2.3.1 Krok 

Krok (activity) slouží jako definice každého jednotlivého kroku, které dohromady tvoří proces. 

Atributy jako jméno (name), id či popis (description) není nutno rozebírat podrobněji, jejich název je 

všeříkající. Norma dále umožňuje uplatnění restrikcí typu „Join“ a „Split“ (jedná se o tag 

TransitionRestrictions), první jmenovanou na příchozí cesty, druhou na odchozí. Obě dovolují 

aplikovat logické spojky AND (zde je vynucena synchronizace všech příchozích cest) a exklusivní 

OR, tedy XOR (u příchozích cest nevyžaduje synchronizaci, u odchozích vyhodnocuje cesty v pořadí 

podle jejich id a jde první možnou
22

).  

Dalším prvkem tohoto elementu je implementace (implementation), která definuje, jak bude krok 

vykonán. Typicky, pokud tato informace chybí, je krok ne-automatický a je požadován zásah 

účastníka (například splnění nějakého úkolu).  

XPDL rozlišuje tři základní typy kroků: „Route“, „Implementation“ a „BlockActivity“. První 

jmenovaná slouží pouze jako pomocný krok, typicky jako součást nahrazení elementu rozhodnutí 

(gateway, viz kapitola 2.2.1 Bussiness Process Diagram), který norma XPDL nespecifikuje. Druhý 

jmenovaný je druh kroku, který bude pro samotný proces nejzákladnějším, je to krok, který 

implementuje nějaký úkol či činnost. Tento krok má, ze jmenovaných, jako jediný povinně přiřazenou 

roli (performer). Poslední kategorií je „BlockActivity“, která slouží jako spouštěcí krok pro set, jde 

tedy o jakési volání nebo zástupce. 

Role (performer) určuje, kdo má za krok zodpovědnost ve smyslu role, tedy ne konkrétního 

uživatele (XPDL uživatele nijak neřeší, zabývá se pouze rolemi). Ke každému kroku může být 

přiřazena nejvýše jedna role. 

                                                     

20
 The Workflow Management Coalition Specification : Process Definition Interface -- XML Process Definition 

Language [online]. Workflow Management Coalition, 2008 , October 10, 2008 [cit. 2009-05-10]. 

Dostupný z WWW: 

<http://wfmc.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=42&Itemid=126>. Str. 8. 

 
21

 Workflow Management Coalition Workflow Standard : Workflow Process Definition Interface -- XML 

Process Definition Language [online]. Workflow Management Coalition, 2002 , October 25, 2002 

[cit. 2009-04-24]. Dostupný z WWW: <http://xml.coverpages.org/XPDLv10.pdf>. Str. 16-51. 

 
22

 Zde je malá implementační odchylka od specifikace. Ve skutečnosti je pořadí definováno explicitně, není 

využito hodnoty id. 
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Start a Finish mode slouží pro detailnější kontrolu nad jednotlivými kroky, kdy je možné 

omezit zásah uživatele (například je možné simulovat takto jakýsi trigger). Toto je umožněno dvěma 

stavy – Maunal a Automatic. 

Další prvky nejsou pro tuto práci relevantní z důvodu omezené implementace. Nicméně je na 

místě zmínit aspoň deadline, který je velmi ceněným pomocníkem v procesním řízení a který bude 

předmětem dalšího zdokonalování aplikace. 

Kompletní popis XML elementu krok tak, jak je možné jej nalézt ve specifikaci je následující: 

 

2.3.2 Cesta 

Cesta (transition) popisuje orientované spojení mezi dvěma kroky a podmínky pro jeho povolení nebo 

zákaz. Je definována jako spojení právě dvou kroků a tok přes ni jde pouze v případě, že je 

vyhodnocena jako pravda (true). 

Jednotlivé atributy definují krok, ze kterého cesta vede a krok, do kterého ústí. Má jméno, id a 

popis, stejně jako element Krok. Její nejdůležitější vlastností je ovšem možnost definovat podmínky, 

za kterých bude povolen tok (například „sklad < 4“, kde „sklad“ je definovaný atribut.). 

 

<xsd:element name="Activity"> 

 <xsd:complexType> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element ref=“XPDL:Description" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref=“XPDL:Limit" minOccurs="0"/> 

   <xsd:choice> 

    <xsd:element ref=“XPDL:Route"/> 

    <xsd:element ref=“XPDL:Implementation"/> 

    <xsd:element ref="XPDL:BlockActivity"/> 

   </xsd:choice> 

   <xsd:element ref=“XPDL:Performer" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref=“XPDL:StartMode" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref=“XPDL:FinishMode" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref=“XPDL:Priority" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref="XPDL:Deadline" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element ref=“XPDL:SimulationInformation" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref=“XPDL:Icon" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref=“XPDL:Documentation" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref=“XPDL:TransitionRestrictions" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref=“XPDL:ExtendedAttributes" minOccurs="0"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="Id" type="xsd:NMTOKEN" use="required"/> 

  <xsd:attribute name="Name" type="xsd:string"/> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:element> 
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2.3.2.1 Podmínky 

XPDL v1.0 neobsahuje element pro rozhodnutí (gateway), který by odpovídal grafické reprezentaci. 

K tomuto účelu (ovlivňování toku) slouží podmínky uložené u jednotlivých cest. Ta cesta, která má 

podmínku vyhodnocenou jako pravda (true), ta bude „provedena“. Čtenáře může napadnout, že 

existují ještě restrikce u vstupu a výstupu z kroků, nicméně pokud jsou nastaveny tak, aby i cesta 

s pravdivou podmínkou nebyla provedena, k jejímu vyhodnocování vůbec nedojde.  

Existují čtyři typy podmínek tak, jak je definuje norma: podmínka (condition), jinak 

(otherwise), vyjímka (exception) a výchozí výjimka (default exception). V této práci se budeme 

věnovat pouze prvním dvěma, protože v této verzi není definován žádný „handler“ pro výjimky ani 

žádná bližší specifikace
23

. Nicméně i pomocí jediné podmínky (připomínající IF-ELSE strukturu) je 

možné definovat složitější procesy nebo smyčky. Kompletní specifikace podmínky je následující: 

 

                                                     

23
 DUBRAY, Jean-Jacques. Critical comments on XPDL 1.0 [online]. c2007 [cit. 2009-04-24]. Dostupný z 

WWW: <http://www.ebpml.org/xpdl.htm>. 

<xsd:element name="Transition"> 

 <xsd:complexType> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element ref=“XPDL:Condition" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref=“XPDL:Description" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref=“XPDL:ExtendedAttributes" minOccurs="0"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="Id" type="xsd:NMTOKEN" use="required"/> 

  <xsd:attribute name="From" type="xsd:NMTOKEN" use="required"/> 

  <xsd:attribute name="To" type="xsd:NMTOKEN" use="required"/> 

  <xsd:attribute name="Name" type="xsd:string"/> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:element> 
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2.3.3 Atributy 

Atributy (DataFields) jsou popisný prvek, který se vztahuje k workflow. Na základě jejich hodnot 

jsou vyhodnocovány podmínky (toto nevyplývá ze specifikace, nýbrž z praxe). Atributy se definují 

nezávisle na všech dalších elementech, nejsou tedy součástí kroku ani cesty ve smyslu přímé 

svázanosti. 

Specifikace zná poměrně velké množství datových typů, ale umožňuje i definici. Informace 

shrnuje a doplňuje následující XML popis: 

 

 

 

 

 

 

<xsd:element name="Condition"> 

 <xsd:complexType mixed="true"> 

  <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

   <xsd:element ref=“XPDL:Xpression"/> 

  </xsd:choice> 

  <xsd:attribute name="Type"> 

   <xsd:simpleType> 

     <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN"> 

     <xsd:enumeration value="CONDITION"/> 

     <xsd:enumeration value="OTHERWISE"/> 

     <xsd:enumeration value="EXCEPTION"/> 

     <xsd:enumeration value="DEFAULTEXCEPTION"/> 

     </xsd:restriction> 

   </xsd:simpleType> 

  </xsd:attribute> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Xpression"> 

 <xsd:complexType mixed="true"> 

  <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

   <xsd:any processContents="lax" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:element> 
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2.3.4 Role  

Zde jsou definovány různé typy „vykonavatelů“ kroku. Základními typy jsou Role a System, ostatní 

jsou uvedeny čistě pro kompletnost výkladu. Role je zástupce pro organizační jednotku v organizaci, 

typicky oddělení nebo profesi. System slouží jako automatický agent, tedy pro spouštění kroků bez 

implementace. Následuje XML popis: 

<xsd:element name="DataField"> 

 <xsd:complexType> 

 <xsd:sequence> 

  <xsd:element ref=“XPDL:DataType"/> 

  <xsd:element ref=“XPDL:InitialValue" minOccurs="0"/> 

  <xsd:element ref=“XPDL:Length" minOccurs="0"/> 

  <xsd:element ref=“XPDL:Description" minOccurs="0"/> 

  <xsd:element ref=“XPDL:ExtendedAttributes" minOccurs="0"/> 

 </xsd:sequence> 

 <xsd:attribute name="Id" type="xsd:NMTOKEN" use="required"/> 

 <xsd:attribute name="Name" type="xsd:string"/> 

 <xsd:attribute name="IsArray" default="FALSE"> 

  <xsd:simpleType> 

   <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN"> 

    <xsd:enumeration value="TRUE"/> 

    <xsd:enumeration value="FALSE"/> 

   </xsd:restriction> 

  </xsd:simpleType> 

 </xsd:attribute> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:element> 

 

<xsd:group name="DataTypes"> 

<xsd:choice> 

<xsd:element ref=“XPDL:BasicType"/> 

<xsd:element ref=“XPDL:DeclaredType"/> 

<xsd:element ref=“XPDL:SchemaType"/> 

<xsd:element ref=“XPDL:ExternalReference"/> 

<xsd:element ref=“XPDL:RecordType"/> 

<xsd:element ref=“XPDL:UnionType"/> 

<xsd:element ref=“XPDL:EnumerationType"/> 

<xsd:element ref=“XPDL:ArrayType"/> 

<xsd:element ref=“XPDL:ListType"/> 

</xsd:choice> 

</xsd:group> 

 

 

 

<xsd:element name="Participant"> 

 <xsd:complexType> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element ref=“XPDL:ParticipantType"/> 

   <xsd:element ref=“XPDL:Description" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref=“XPDL:ExternalReference" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref=“XPDL:ExtendedAttributes" minOccurs="0"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="Id" type="xsd:NMTOKEN" use="required"/> 

  <xsd:attribute name="Name" type="xsd:string"/> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:element> 
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2.4 Business Process Management Systems 

Existují tvůrčí procesy, u kterých je lidský prvek natolik důležitý, že není prakticky možné je popsat, 

a pokud ano, tak velmi obecně a abstraktně. Příkladem takového procesu může být obchodní jednání, 

které se vyvíjí výlučně na základě aktuální situace. Na druhé straně jsou procesy, které lze popsat až 

do nejmenších detailů, procesy, kde nehraje tvůrčí prvek tak významnou roli, případně zde není 

přítomen vůbec (což je ovšem spíše výjimka). Tyto procesy jsou více než vhodné pro nasazení 

systému pro podporu procesního řízení, neboli Business Process Management Systems (BPMS). 

Spojením výše zmíněných standardů a metod vzniká ucelený přístup k procesnímu řízení, a pokud je 

využit ve spojení s vhodnými technologiemi, vzniká komplexní systém pro návrh, definici, spuštění, 

redesign a reengeneering podnikových aktivit, který je plně dostačující pro efektivní 

konkurenceschopnost podniku v dnešním tržním prostředí. 

Spojením této práce s bakalářskou prací Tomáše Slobodníka vzniká první verze takového 

systému, který umožní navržení a provedení procesu. Během provádění jsou sbírána statistická data, 

která budou sloužit jako podklad pro jeho vylepšení, což je opět možné provést v aplikaci vycházející 

z tohoto díla. 
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3 Návrh systému 

3.1 Funkční model 

Funkčnost aplikace je velmi intuitivní a kompletně vychází ze specifikace XPDL, není tedy třeba 

podrobnějšího popisu. 

3.1.1 Diagram případů užití 

Diagram případů užití (Use Case Diagram) ukazuje možnosti aplikace tak, jak jsou v tuto chvíli 

implementovány.  

 

 

Obrázek 7 -– diagram případů užití (Use Case Diagram) 
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3.2 Datový model 

3.2.1 Komponenty 

Aplikace je navržena s ohledem na její další rozvoj, proto je postavena jako modulární systém. Hlavní 

částí je samotný modelovací engine, tedy pracovní plocha s nástroji pro tvorbu diagramů. Jako 

moduly pak slouží další podpůrné prostředky, které umožňují efektivní modelování a návrh procesů. 

Těmito moduly jsou: 

Export digramu do formátu XPDL – digram a všechny vazby mezi jednotlivými entitami budou 

uloženy do souboru ve formátu XPDL, podle normy XPDL 1.0. Bližší popis je k nalezení v kapitole 

pojednávající o této specifikaci. 

Syntaktická a sémantická analýza – všechny elementy a komponenty diagramu budou 

analyzovány na případné chyby sémantického i syntaktického rázu. Jako příklad za syntaktickou 

kontrolu uveďme existenci atributů použitých v podmínkách cest, k sémantické validaci patří 

například kontrola toku grafu, tedy ověření neexistence slepých cest či kroků, do kterých (nebo ze 

kterých a zároveň nejsou kroky konečnými) nevede žádná cesta, což by se dalo nazvat také kontrolou 

konzistence. 

Simulace – tento modul bude pravděpodobně největším přínosem pro vedení společnosti, 

protože dovoluje základní testování proveditelnosti a funkčnosti navrženého procesu. Typickými 

neduhy odhalitelnými tímto modulem je například „úzké hrdlo“, tedy zahlcení jednoho pracovníka či 

oddělení prací, zatímco ostatní nemohou pokračovat a musejí čekat.  
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Obrázek 8 - diagram komponent 

 

Z těchto komponent je pro účely této práce implementován XPDL export. 

3.2.2 Entiny Relationship Diagram 

Entiny relationship diagram (ERD) slouží pro zobrazení datových závislostí mezi objekty. Aplikace 

nepoužívá databázi, data jsou ukládána pouze v paměti (případně do XPDL), nicméně i zde existují 

závislosti. 

 

Obrázek 9 - Entiny Relationship Diagram 
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3.2.3 Třídy 

Aplikace je postavena na objektově orientovaném návrhu, což je vidět i z diagramu tříd (Obrázek 10). 

Pro každý prvek vystupující v normě XPDL existuje jedna třída, jejíž instance slouží jako programová 

reprezentace vytvořených symbolů. V aplikaci jsou tyto základní třídy podporující samotné 

modelování: 

 Transition  – třída, která definuje cestu mezi dvěma kroky. 

 Participant  – reprezentuje roli 

 DataField  – pomocí této třídy se ukládají atributy 

 Activity   – tato třída slouží jako zástupce pro aktivity. Je potomkem třídy 

System.Windows.Forms.Panel, což je využito při zobrazování elementů na pracovní ploše. 

 

 

Obrázek 10 - diagram tříd - podpora modelování 
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Další částí programu jsou moduly, ze kterých je v této verzi implementován XPDL export. 

Tento modul sestává ze třídy XPDLManager, jejíž metody zajišťují správné generování souboru. Při 

vytvoření nového elementu (ze skupiny krok, cesta, role nebo atribut) je informace zapsána do XPDL 

souboru, stejně jako každá změna v „konfiguraci“ již existujících elementů, jakou může být například 

definice či redefinice podmínek v případě cesty, změna výchozí hodnoty atributu nebo i kompletní 

vymazání kroku z procesu. Pro přístup k datům, která jsou uložena v souboru ve formátu XML, je 

využita technologie LINQ to XML, která umožňuje využít možností LINQ i pro XML dokumenty
24

. 

 

 

Obrázek 11 - diagram tříd – další podpůrné třídy 

 

Jen pro úplnost uvedu generické třídy – kolekce instancí jednotlivých tříd: 

                                                     

24
 MARGUERIE, Fabrice, EICHERT, Steve, WOOLEY, Jim. LINQ in Action. [s.l.] : Wiley-India, 2008. 602 s. 

ISBN 9788177228823. Str. 314. 
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Obrázek 12  - diagram tříd - kolekce objeků 

 

3.3 Platforma 

Aplikace je vyvinuta na platformě Microsoft .NET Framework společnosti Microsoft Corporation a 

testována pro verzi .NET 3.5. Grafické prostředí je postaveno na aplikačním rozhraní (API) Windows 

Forms, které dovoluje, doplněním funkcionality ke kontrolním prvkům, vyvinout požadovaná řešení 

snadno a rychle.
25

 

                                                     

25
 Msdn : Visual Studio 2008 Developer Center [online]. Microsoft Corporation, c2009 [cit. 2009-05-03]. 

Dostupný z WWW: <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd30h2yb.aspx>. 
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 Program je navržen s ohledem na trendy objektového programování a jejich nejlepší 

zužitkování. K tomuto účelu byl zvolen nejnovější z jazyků platformy Microsoft .NET, kterým je C#. 

Ten byl standardizován (ISO/IEC 23270) mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) roku 2003.
26

 

 Pro generování souboru ve formátu XML a pro přístup k datům v něm uloženým je použita 

technologie LINQ to XML, která byla vyvinuta jako jednoduché, odlehčené API, které je 

optimalizováno pro výkon a využívání paměti, stejně jako pro jednoduché využití.
27

 

 Všechny tyto technologie vhodně zaštiťuje vývojové prostředí Visual Studio 2008 

Professional od společnosti Microsoft Corporation, které je pro vývoj využito.  

                                                     

26
 KINGSLEY-HUGHES, Adrian, KINGSLEY-HUGHES, Kathie. C# 2005 Programmer\'s Reference. [s.l.] : 

John Wiley and Sons, 2006. 386 s. Illustrated. ISBN 0470046414. Str. 3. 

 
27

 MARGUERIE, Fabrice, EICHERT, Steve, WOOLEY, Jim. LINQ in Action. [s.l.] : Wiley-India, 2008. 602 s. 

ISBN 9788177228823. Str. 317. 
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4 Implementace systému 

4.1 Seznámení s aplikací 

Nejdříve bude popsáno hlavní okno aplikace a jeho části, potom přijdou na řadu formuláře pro role, 

atributy a podmínky. 

 Menu – zde je možné volit základní operace: 

o Nový – založí nový projekt, veškeré informace z rozpracovaného budou ztraceny. 

o Otevřít – otevře existující XPDL soubor a načte z něj všechna data do aplikace tak, 

aby na něm bylo možno dále pracovat 

o Uložit – uloží soubor do formátu XPDL a přidá informaci o rozmístění entit. 

o Exportovat do XPDL – uloží diagram ve formátu XPDL. 

o Konec – ukončí práci s aplikací. 

 

Obrázek 13 - hlavni okno – menu 

 

 Nástrojová lišta 

o V horní části jsou zobrazeni zástupci položek menu (tedy nový, otevřít, uložit a 

export do XPDL) 

 

 

Obrázek 14 - hlavní okno - nástrojová lišta 

 

o Nástroje pro tvorbu grafů (slouží pro výběr, jejich samotné vytvoření je provedeno 

kliknutím na plochu): 

 Krok – vybere jednoduchý krok 
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 Start – symbol pro start (sub)procesu. Tento symbol není ukládán do XPDL, 

slouží pouze pro snazší orientaci v grafu. 

 Konec - symbol pro konec (sub)procesu. Tento symbol není ukládán do 

XPDL, slouží pouze pro snazší orientaci v grafu. 

 Set – symbol pro vytvoření sady kroků. 

 Cesta – symbol pro vytvoření cesty, který je implicitně bez podmínek. 

 Atributy a role – otevře formulář pro přidávání a editaci rolí a atributů. 

 Role – ukazuje roli, která je aktuálně vybraná a pod kterou jsou vytvářeny 

nové kroky. 

 Zástupné symboly pro nástroje pro tvorbu grafů. 

 

 

Obrázek 15 - hlavní okno – nástroje 

 

 Plocha – zde se modeluje graf. Kliknutím na plochu se přidá vybraný prvek (s výjimkou 

cesty, která se přidává kliknutím na kroky). 

 

 

Obrázek 16 - hlavní okno – graf 

 

 Informace o kroku – Při najetí myší na krok se zobrazí souhrn nejdůležitějších informací. 



30 

 

 

Obrázek 17 - hlavní okno – tooltip 

 

 Xpdl – zde se zobrazuje generovaný XPDL soubor. Jde o výpis, který je pouze pro čtení. 

 

 

Obrázek 18- hlavní okno – XPDL 

 

 Strom – Zde se zobrazuje jakási logická mapa celého procesu. Jsou zde jasně zřetelné 

závislosti mezi kroky a sety, zobrazují se cesty. Navíc slouží jako navigační panel pro editaci 

podmínek, odstraňování kroků, změnu popisků apod. 

 

Obrázek 19 - hlavní okno – strom 
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 Kontextová menu – slouží pro upravování základních elementů stromu. 

 

 

Obrázek 20 - kontextová menu (zprava pro krok a pro cestu) 

 

 Formulář pro správu rolí a atributů – umožňuje přidávat a spravovat atributy a role. 

 

 

Obrázek 21 – formulář role a atributy 

 

 Formulář pro správu podmínek – zde je uživateli zpřístupněno nastavování podmínek cesty. 
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Obrázek 22 - formulář podmínky 

 

 Formulář pro správu vlastností kroku – nastavit vlastnosti kroku jako doplňující restrikce 

nebo startovní a koncový mód je možno v tomto formuláři. 

 

 

Obrázek 23 - formulář pro správu kroku 
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4.2 Ovládání 

Tato kapitola poskytuje ucelený přehled ovládacích prvků a jejich použití. S kapitolou předchozí ji 

tedy lze považovat za uživatelskou příručku. 

4.2.1 Ovládání kroku 

 Přidání - pro přidání kroku je třeba vybrat nástroj „Krok“ a kliknout na kreslící plochu levým 

tlačítkem myši. Tento postup je totožný pro Set, Start i Konec. 

 Pohyb po plátně – levé tlačítko myši je vyhrazeno pro posunování kroků. 

 Přejmenování, odebrání a změna popisu - kliknutí pravým tlačítkem myši na zvolený uzel 

ve stromu zobrazí kontextové menu, kde je možné vybrat příslušnou volbu. 

 Přidání role – poslední položky kontextového menu jsou dynamicky doplňovány o role, 

které v systému vystupují (role „default“ je přítomna vždy). Kliknutím na zvolenou roli se 

přiřadí ke kroku. 

 Rychlé zobrazení informací – pokud se nad krokem zastaví kurzor myši, zobrazí se základní 

informace – jméno, typ, role a popis. 

4.2.2 Ovládání cesty 

 Přidání – uživatel musí nejprve vybrat nástroj „Cesta“, poté kliknout pravým tlačítkem na 

zdrojový krok a na cílový. Pokud chce tvorbu cesty zrušit, klikne na zdrojový krok znova. 

 Odebrání a změna popisu - kliknutí pravým tlačítkem myši na zvolený uzel ve stromu 

zobrazí kontextové menu, kde je možné vybrat příslušnou volbu. 

4.2.2.1 Podmínky 

Přidání, změna a odebrání podmínek se provádí ve formuláři Podmínky (kliknutí pravým tlačítkem 

myši na zvolený uzel ve stromu zobrazí kontextové menu, kde je možné vybrat volbu Podmínky) 

vybráním a vyplněním požadovaných voleb. Podmínky je třeba psát syntakticky a sémanticky 

správně, protože v rámci této práce není implementován žádný druh kontroly. Do paměti (a potažmo i 

do XPDL) se tedy uloží přesný řetězec tak, jak jej uživatel definuje. 

4.2.2.2 Pravidla pro definici podmínek 

Pro definici podmínek neexistuje žádné omezení, proto se v této kapitole podíváme na konkrétní 

implementaci serverové aplikace, která bude schopna kód provádět – jde o bakalářskou práci pana 

Tomáše Slobodníka, která byla zmíněna již dříve. Serverová aplikace, která je jejím výsledkem bude 

očekávat definici podmínek ve tvaru: 

[atribut1] < KONSTANTA 
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Pro jednodušší tvorbu podmínek je v systému zabezpečena unikátnost názvu atributu, což není 

normou XPDL vyžadováno. Další možnosti nabízí implementace logických operátorů AND a OR, 

dále NULL a NOT tedy například zápis: 

 [sklad] <= 10 AND [zákazník] != NULL 

Podmínka je vyhodnocena kladně, pokud sklad obsahuje aspoň 10 a proměnná zákazník 

obsahuje nějakou hodnotu. 

4.2.3 Role a atributy 

Správa rolí a atributů je k nalezení ve formuláři Role a atributy (lze jej vyvolat kliknutím na „Role a 

atributy“ v nástrojové liště).  

Role a atributy jdou v současné verzi aplikace pouze přidávat a upravovat, odebírání není 

implementováno. 

4.3 Výstup 

4.3.1 Export do XPDL 

Ukládání všech dat do XPDL probíhá již za běhu aplikace, jakákoliv změna je vždy ihned 

zaznamenána. Tímto přístupem je zajištěna maximální bezpečnost rozdělané práce, protože je možné 

obnovit data při neočekávané chybě (například výpadek proudu či systémová chyba, ale je třeba brát 

v potaz i potencionální pád aplikace). Ovšem data jsou ukládána i do paměti, aby byla zajištěna 

modularita systému, tedy aby nebyl export do XPDL nutným prvkem, ale rozšířením. 

 Exportovat graf do XPDL je možné z menu kliknutím na Soubor->Export do XPDL (případně 

klávesová zkratka Ctrl+E) nebo kliknutím na ikonu v nástrojové liště. 
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4.3.2 Uložení projektu 

Uložit si rozdělanou práci je jistě důležitou a nezbytnou funkcionalitou každého programu. 

Proto je implementována funkce, která využije XPDL souboru a přidá do něj souřadnice kroků tak, 

jak jsou rozmístěny na ploše. Výsledný XPDL soubor je sice „čistý“ po syntaktické stránce, nicméně 

obsahuje nějaké informace navíc, které nejsou pro jeho provedení potřeba. Je jistě otázkou dalšího 

vývoje odfiltrování těchto dat a jejich nahrazení určitým druhem umělé inteligence, která by uměla 

rozmístit kroky na ploše zcela samostatně.  

4.4 Příklad 

Pomocí aplikace lze, již v této fázi vývoje, modelovat procesy, které přímo vycházejí z praxe. Jako 

příklad je zvolena technická podpora spíše hardwarového typu, nicméně lze ji použít i pro software, 

ideálně pro kombinaci obou. Podrobný a konkrétní popis příkladu je možné vyčíst z XPDL souboru, 

který je součástí práce jako příloha č. 2. 

Tento příklad je namodelován účelově tak, aby bylo možné jej provést v aplikaci Tomáše 

Slobodníka. Nejsou zde tedy využity všechny implementované možnosti (například element set). 

4.4.1 Popis modelu 

Tento proces modeluje workflow od zadání požadavku zákazníkem až po jeho vyřízení, které 

nedovoluje jiný konec než úspěšný, tedy vyřízení problému či reklamace. 

 Proces je založen operátorem call centra, který vyplní základní údaje o povaze problému – o 

jakého zákazníka se jedná, popis problému tak, jak jej zákazník udal a konečně produkt, jež bude 

předmětem workflow. Jakmile jsou tyto údaje vyplněny, je možné přejít do dalšího kroku. Kontrola, 

jestli jsou údaje vyplněny, je implementována jako podmínka cesty, konkrétně takto: 

[zakaznik] != NULL AND [popis od zakaznika] != NULL AND [produkt] != NULL 

Dále nebudu vypisovat podmínky přechodu přesně a budu se držet vyšší míry abstrakce. Další krok je 

analýza problému pracovníkem technické podpory, tedy technikem. Ten vyplní konkrétnější popis 

problému (může kontaktovat zákazníka, například telefonicky) a určí, zda povaha problému vyžaduje 

doručení produktu (atribut nutno vidět). Pokud ano, dopravce to zařídí a po přijetí produktu pokračuje 

workflow opět technikovi, ke kroku řešení. Zde se očekává, že bude popsáno kompletní řešení a je 

rozhodnuto, jestli se produkt opraví nebo vymění (či jeho část). Pokud se nevymění, tak je opět 

provedena kontrola atributu nutno vidět a podle něj je vykonán či nevykonán krok Dopravit k. Pokud 

je nutná výměna, je tak učiněno a produkt dopraven k zákazníkovi (ať už s vyměněnou částí nebo 

úplně nový). Pak již jen konečný krok hotovo. 

Tento model je součástí práce jako příloha č. 1. Jsou v něm zahrnuty souřadnice každého kroku 

tak, aby bylo možné si tento model zobrazit. Při načtení nebudou zobrazeny Start a Konec (zelené a 
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červené kolečko), protože ty nejsou pro model relevantní, slouží pouze pro graficky příjemnější 

orientaci v diagramu. 

 

 

Obrázek 24 - příklad - model procesu 
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5 Závěr 

Tato práce si dala za cíl vytvořit aplikaci, která podpoří procesní řízení a usnadní tak jeho 

implementaci, redesign nebo reengeneering. Měla umět vizuálně modelovat procesy a uložit je ve 

formátu, který je standardizovaný, což umožní napojení na systém pro podporu workflow - takovýmto 

systémem může být například bakalářská práce Tomáše Slobodníka, ve které je již nyní možné 

provést zdrojový kód příkladu (příloha č. 1) a která výrazně zvyšuje hodnotu tohoto díla. Vytyčené 

cíle byly naplněny, v aplikaci je tedy možné modelovat jak jednoduché, tak složitější procesy, je 

možné je ukládat a později se k nim vracet – ideálně z důvodu jejich optimalizace.  

Pro účely této práce je implementována pouze část výsledné podoby aplikace, například je 

umožněna tvorba pouze jednoho procesu, nejsou poskytovány rozšířené možnosti exportu (role či 

atributy do externího souboru) a je lokalizována pouze do českého prostředí. Dalším neduhem 

současné verze je uživatelská přívětivost, která by určitě potřebovala dopracovat – jmenujme validaci 

podmínek cesty, kontextová menu přímo na kreslící ploše tak, aby stromová struktura sloužila spíš 

k náhledu než k editaci. Prostor pro zlepšení je i v kreslení cest – vytvořit si vlastní třídu pro jejich 

kreslení tak, aby bylo lépe viditelné, kam šipka ukazuje (v současné době je použita standardní 

knihovna). 

Možnosti rozšíření jsou diskutovány již v kapitole 3.2.1., která se zabývá komponentami – 

syntaktická a sémantická analýza modelu, které by zjednodušily hledání chyb a simulace, která by 

prověřila konzistenci či efektivitu modelu. Dalším krokem bude využít možností normy XPDL ve 

verzi 2.1, která je, se zde prezentovanou verzí 1.0, zpětně kompatibilní
28

. Obrovské možnosti skýtá 

větší propojení se systémem pro podporu workflow, který by sbíral statistické informace o provádění 

procesu. Jejich analýzou by šly odhalit neduhy současné podoby procesu (například zvýrazněním 

úzkých hrdel, vytíženosti, či efektivity zaměstnanců), což by manažerům dalo podklady jednak pro 

optimalizaci procesu a jednak pro spravedlivější ohodnocení zaměstnanců na základě opravdu 

odvedené práce. 

                                                     

28
 The Workflow Management Coalition Specification : Process Definition Interface -- XML Process Definition 

Language [online]. Workflow Management Coalition, 2008 , October 10, 2008 [cit. 2009-05-10]. 

Dostupný z WWW: 

<http://wfmc.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=42&Itemid=126>. Str. 8. 
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6 Příloha č. 1 - Zdrojový kód příkladu 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xpdl:Package Id="pkg1" Name="pkg1" xmlns="http://www.wfmc.org/2002/XPDL1.0" 

xmlns:xpdl="http://www.wfmc.org/2002/XPDL1.0"> 
  <xpdl:PackageHeader> 

    <xpdl:XPDLVersion>1.0</xpdl:XPDLVersion> 

    <xpdl:Vendor>xsouku02</xpdl:Vendor> 

    <xpdl:Created>28.4.2009 19:47</xpdl:Created> 
  </xpdl:PackageHeader> 

  <xpdl:WorkflowProcesses> 

    <xpdl:WorkflowProcess Id="pkg1_wfp1" Name="pkg1_wfp1"> 

      <xpdl:Created>28.4.2009 19:47</xpdl:Created> 
      <xpdl:DataFields> 

        <xpdl:DataField Id="0" Name="zakaznik"> 

          <xpdl:DataType> 

            <xpdl:BasicParticipantType Type="string" /> 

          </xpdl:DataType> 

          <xpdl:InitialValue></xpdl:InitialValue> 

          <xpdl:Description>Údaje o zákazníkovi.</xpdl:Description> 

        </xpdl:DataField> 
        <xpdl:DataField Id="1" Name="popis od zakaznika"> 

          <xpdl:DataType> 

            <xpdl:BasicParticipantType Type="string" /> 

          </xpdl:DataType> 
          <xpdl:InitialValue></xpdl:InitialValue> 

          <xpdl:Description>Popis problému dodaný zákazníkem.</xpdl:Description> 

        </xpdl:DataField> 

        <xpdl:DataField Id="2" Name="popis od technika"> 
          <xpdl:DataType> 

            <xpdl:BasicParticipantType Type="string" /> 

          </xpdl:DataType> 

          <xpdl:InitialValue></xpdl:InitialValue> 
          <xpdl:Description>Technický popis problému.</xpdl:Description> 

        </xpdl:DataField> 

        <xpdl:DataField Id="3" Name="produkt"> 

          <xpdl:DataType> 
            <xpdl:BasicParticipantType Type="string" /> 

          </xpdl:DataType> 

          <xpdl:InitialValue></xpdl:InitialValue> 

          <xpdl:Description>O jaký produkt se jedná?</xpdl:Description> 
        </xpdl:DataField> 

        <xpdl:DataField Id="4" Name="nutno videt"> 

          <xpdl:DataType> 

            <xpdl:BasicParticipantType Type="string" /> 
          </xpdl:DataType> 

          <xpdl:InitialValue></xpdl:InitialValue> 

          <xpdl:Description>Je nutné produkt dodat?</xpdl:Description> 

        </xpdl:DataField> 
        <xpdl:DataField Id="5" Name="adresa zakaznika"> 

          <xpdl:DataType> 

            <xpdl:BasicParticipantType Type="string" /> 

          </xpdl:DataType> 
          <xpdl:InitialValue></xpdl:InitialValue> 

          <xpdl:Description>Adresa, odkud bude dodán produkt.</xpdl:Description> 

        </xpdl:DataField> 
        <xpdl:DataField Id="6" Name="vyreseno"> 

          <xpdl:DataType> 

            <xpdl:BasicParticipantType Type="string" /> 

          </xpdl:DataType> 
          <xpdl:InitialValue></xpdl:InitialValue> 

          <xpdl:Description>Byl problém vyřešen?</xpdl:Description> 

        </xpdl:DataField> 

        <xpdl:DataField Id="7" Name="popis reseni"> 
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          <xpdl:DataType> 

            <xpdl:BasicParticipantType Type="string" /> 

          </xpdl:DataType> 
          <xpdl:InitialValue></xpdl:InitialValue> 

          <xpdl:Description>Popis, jak byl problém vyřešen.</xpdl:Description> 

        </xpdl:DataField> 

        <xpdl:DataField Id="8" Name="doprava od"> 
          <xpdl:DataType> 

            <xpdl:BasicParticipantType Type="string" /> 

          </xpdl:DataType> 

          <xpdl:InitialValue></xpdl:InitialValue> 
          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

        </xpdl:DataField> 

        <xpdl:DataField Id="9" Name="doprava k"> 

          <xpdl:DataType> 
            <xpdl:BasicParticipantType Type="string" /> 

          </xpdl:DataType> 

          <xpdl:InitialValue></xpdl:InitialValue> 

          <xpdl:Description>Produkt bude dopraven na tuto adresu.</xpdl:Description> 
        </xpdl:DataField> 

        <xpdl:DataField Id="10" Name="doruceno"> 

          <xpdl:DataType> 

            <xpdl:BasicParticipantType Type="string" /> 
          </xpdl:DataType> 

          <xpdl:InitialValue></xpdl:InitialValue> 

          <xpdl:Description>Byl produkt doručen v pořádku?</xpdl:Description> 

        </xpdl:DataField> 
      </xpdl:DataFields> 

      <xpdl:ActivitySets></xpdl:ActivitySets> 

      <xpdl:Activities> 

        <xpdl:Activity Id="0" Name="Zalozeni"> 
          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:StartMode>Manual</xpdl:StartMode> 

          <xpdl:FinishMode>Manual</xpdl:FinishMode> 

          <xpdl:Performer>operátor</xpdl:Performer> 
          <xpdl:ExtendedAttributes> 

            <xpdl:ExtendedAttribute Name="Position"> 

              <xpdl:xPosition>28</xpdl:xPosition> 

              <xpdl:yPosition>27</xpdl:yPosition> 
            </xpdl:ExtendedAttribute> 

          </xpdl:ExtendedAttributes> 

        </xpdl:Activity> 

        <xpdl:Activity Id="1" Name="Analyza"> 
          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:StartMode>Manual</xpdl:StartMode> 

          <xpdl:FinishMode>Manual</xpdl:FinishMode> 

          <xpdl:Performer>technik</xpdl:Performer> 
          <xpdl:ExtendedAttributes> 

            <xpdl:ExtendedAttribute Name="Position"> 

              <xpdl:xPosition>144</xpdl:xPosition> 

              <xpdl:yPosition>52</xpdl:yPosition> 
            </xpdl:ExtendedAttribute> 

          </xpdl:ExtendedAttributes> 

        </xpdl:Activity> 

        <xpdl:Activity Id="2" Name="Nutno videt?"> 
          <xpdl:Description>Nutno</xpdl:Description> 

          <xpdl:StartMode>Automatic</xpdl:StartMode> 

          <xpdl:FinishMode>Automatic</xpdl:FinishMode> 
          <xpdl:Performer>technik</xpdl:Performer> 

          <xpdl:ExtendedAttributes> 

            <xpdl:ExtendedAttribute Name="Position"> 

              <xpdl:xPosition>221</xpdl:xPosition> 
              <xpdl:yPosition>155</xpdl:yPosition> 

            </xpdl:ExtendedAttribute> 

          </xpdl:ExtendedAttributes> 

        </xpdl:Activity> 
        <xpdl:Activity Id="3" Name="Doprava od"> 
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          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:StartMode>Manual</xpdl:StartMode> 

          <xpdl:FinishMode>Manual</xpdl:FinishMode> 
          <xpdl:Performer>dopravce</xpdl:Performer> 

          <xpdl:ExtendedAttributes> 

            <xpdl:ExtendedAttribute Name="Position"> 

              <xpdl:xPosition>40</xpdl:xPosition> 
              <xpdl:yPosition>156</xpdl:yPosition> 

            </xpdl:ExtendedAttribute> 

          </xpdl:ExtendedAttributes> 

        </xpdl:Activity> 
        <xpdl:Activity Id="4" Name="Vyreseno?"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:StartMode>Manual</xpdl:StartMode> 

          <xpdl:FinishMode>Manual</xpdl:FinishMode> 
          <xpdl:Performer>technik</xpdl:Performer> 

          <xpdl:ExtendedAttributes> 

            <xpdl:ExtendedAttribute Name="Position"> 

              <xpdl:xPosition>280</xpdl:xPosition> 
              <xpdl:yPosition>27</xpdl:yPosition> 

            </xpdl:ExtendedAttribute> 

          </xpdl:ExtendedAttributes> 

        </xpdl:Activity> 
        <xpdl:Activity Id="5" Name="Vymena"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:StartMode>Automatic</xpdl:StartMode> 

          <xpdl:FinishMode>Automatic</xpdl:FinishMode> 
          <xpdl:Performer>automat</xpdl:Performer> 

          <xpdl:ExtendedAttributes> 

            <xpdl:ExtendedAttribute Name="Position"> 

              <xpdl:xPosition>305</xpdl:xPosition> 
              <xpdl:yPosition>152</xpdl:yPosition> 

            </xpdl:ExtendedAttribute> 

          </xpdl:ExtendedAttributes> 

        </xpdl:Activity> 
        <xpdl:Activity Id="6" Name="Hotovo"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:StartMode>Manual</xpdl:StartMode> 

          <xpdl:FinishMode>Manual</xpdl:FinishMode> 
          <xpdl:Performer>automat</xpdl:Performer> 

          <xpdl:ExtendedAttributes> 

            <xpdl:ExtendedAttribute Name="Position"> 

              <xpdl:xPosition>444</xpdl:xPosition> 
              <xpdl:yPosition>336</xpdl:yPosition> 

            </xpdl:ExtendedAttribute> 

          </xpdl:ExtendedAttributes> 

        </xpdl:Activity> 
        <xpdl:Activity Id="7" Name="Dopravit?"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:StartMode>Automatic</xpdl:StartMode> 

          <xpdl:FinishMode>Automatic</xpdl:FinishMode> 
          <xpdl:Performer>automat</xpdl:Performer> 

          <xpdl:ExtendedAttributes> 

            <xpdl:ExtendedAttribute Name="Position"> 

              <xpdl:xPosition>419</xpdl:xPosition> 
              <xpdl:yPosition>155</xpdl:yPosition> 

            </xpdl:ExtendedAttribute> 

          </xpdl:ExtendedAttributes> 
        </xpdl:Activity> 

        <xpdl:Activity Id="8" Name="Uspesny konec"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:StartMode>Automatic</xpdl:StartMode> 
          <xpdl:FinishMode>Automatic</xpdl:FinishMode> 

          <xpdl:Performer>automat</xpdl:Performer> 

          <xpdl:ExtendedAttributes> 

            <xpdl:ExtendedAttribute Name="Position"> 
              <xpdl:xPosition>285</xpdl:xPosition> 
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              <xpdl:yPosition>396</xpdl:yPosition> 

            </xpdl:ExtendedAttribute> 

          </xpdl:ExtendedAttributes> 
        </xpdl:Activity> 

        <xpdl:Activity Id="9" Name="Doprava k"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:StartMode>Manual</xpdl:StartMode> 
          <xpdl:FinishMode>Manual</xpdl:FinishMode> 

          <xpdl:Performer>default</xpdl:Performer> 

          <xpdl:ExtendedAttributes> 

            <xpdl:ExtendedAttribute Name="Position"> 
              <xpdl:xPosition>366</xpdl:xPosition> 

              <xpdl:yPosition>233</xpdl:yPosition> 

            </xpdl:ExtendedAttribute> 

          </xpdl:ExtendedAttributes> 
        </xpdl:Activity> 

      </xpdl:Activities> 

      <xpdl:Transitions> 

        <xpdl:Transition From="0" Id="0" Name="" To="1"> 
          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:Condition Type="CONDITION">[zakaznik] != NULL AND [popis od zakaznika] != NULL AND [produkt] != 

NULL</xpdl:Condition> 

        </xpdl:Transition> 
        <xpdl:Transition From="1" Id="1" Name="" To="2"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:Condition Type="CONDITION">[nutno videt] != NULL</xpdl:Condition> 

        </xpdl:Transition> 
        <xpdl:Transition From="2" Id="2" Name="" To="4"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:Condition Type="CONDITION">[nutno videt] = NE</xpdl:Condition> 

        </xpdl:Transition> 
        <xpdl:Transition From="2" Id="3" Name="" To="3"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:Condition Type="CONDITION">[nutno videt] = ANO</xpdl:Condition> 

        </xpdl:Transition> 
        <xpdl:Transition From="3" Id="4" Name="" To="1"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:Condition Type="CONDITION">[doruceno] = ANO AND [adresa zakaznika] != NULL</xpdl:Condition> 

        </xpdl:Transition> 
        <xpdl:Transition From="1" Id="5" Name="" To="4"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:Condition Type="OTHERWISE" /> 

        </xpdl:Transition> 
        <xpdl:Transition From="7" Id="6" Name="" To="6"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:Condition Type="CONDITION">[doprava od] = NE</xpdl:Condition> 

        </xpdl:Transition> 
        <xpdl:Transition From="4" Id="7" Name="" To="7"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:Condition Type="CONDITION">[doprava od] != NULL</xpdl:Condition> 

        </xpdl:Transition> 
        <xpdl:Transition From="9" Id="8" Name="" To="6"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

        </xpdl:Transition> 

        <xpdl:Transition From="4" Id="9" Name="" To="5"> 
          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:Condition Type="CONDITION">[vyreseno] = NE</xpdl:Condition> 

        </xpdl:Transition> 
        <xpdl:Transition From="4" Id="10" Name="" To="7"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

          <xpdl:Condition Type="CONDITION">[vyreseno] = ANO AND [popis reseni] != NULL</xpdl:Condition> 

        </xpdl:Transition> 
        <xpdl:Transition From="5" Id="11" Name="" To="9"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 

        </xpdl:Transition> 

        <xpdl:Transition From="6" Id="12" Name="" To="8"> 
          <xpdl:Description></xpdl:Description> 
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        </xpdl:Transition> 

        <xpdl:Transition From="7" Id="13" Name="" To="9"> 

          <xpdl:Description></xpdl:Description> 
          <xpdl:Condition Type="CONDITION">[doprava od] = ANO</xpdl:Condition> 

        </xpdl:Transition> 

      </xpdl:Transitions> 

    </xpdl:WorkflowProcess> 
  </xpdl:WorkflowProcesses> 

 <xpdl:Participants> 

 <xpdl:Participant Id="0" Name="default"> 

   <xpdl:ParticipantType Type="HUMAN" /> 
 </xpdl:Participant> 

 <xpdl:Participant Id="1" Name="operátor"> 

   <xpdl:ParticipantType Type="ROLE" /> 

 </xpdl:Participant> 
 <xpdl:Participant Id="2" Name="technik"> 

   <xpdl:ParticipantType Type="ROLE" /> 

 </xpdl:Participant> 

 <xpdl:Participant Id="3" Name="automat"> 
   <xpdl:ParticipantType Type="SYSTEM" /> 

 </xpdl:Participant> 

 <xpdl:Participant Id="4" Name="dopravce"> 

   <xpdl:ParticipantType Type="ROLE" /> 
 </xpdl:Participant> 

 </xpdl:Participants> 

</xpdl:Package> 


