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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá robotickou automatizací vybraného firemního procesu za 

pomocí RPA technologie. Nástroje robotické automatizace jsou mezi sebou porovnány a dva 

následně vybrány pro vývoj automatizace – software UiPath a knihovna AiVIRO. 

Realizované automatizace jsou nakonec porovnány a vyhodnoceny. 

Klíčová slova 

robotická automatizace procesů, automatizace, robotizace, robot, firemní proces, UiPath, 

AiVIRO, programování, Python 

Abstract 

This diploma thesis deals with robotic automation of selected business process using RPA 

technology. Robotic automation tools are compared with each other and two are subsequently 

selected for development of the automation – the UiPath software and the AiVIRO library. 

Realized automations are compared and evaluated in conclusion. 
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robotic process automation, automation, robotization, robot, business process, UiPath, 

AiVIRO, programming, Python 
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ÚVOD 

Tato práce se zabývá automatizací procesů, zejména jedním specifickým druhem, kterým je 

takzvaná Robotic Process Automation a její implementací ve vybrané společnosti ARTIN 

spol. s.r.o.. Tento typ automatizace se v dnešní době stává čím dál tím víc oblíbeným 

prostředkem, který je používán pro zefektivnění provádění procesů ve firemním prostředí. 

Hlavní myšlenkou robotické automatizace je nahradit obsluhu takových procesů, které v sobě 

zahrnují velice často se opakující aktivity. Provádění těchto procesů představuje zbytečnou 

ztrátu času pro zaměstnance, který ho má na starosti. Při provádění repetující práce lidská 

obsluha navíc inklinuje k chybovosti, proto je zde více než vhodné implementovat provádění 

procesu pomocí robotické automatizace. Tím se obsluha procesu přesune od zaměstnance 

společnosti k vyvinutému technologickému řešení, které má provedení daného procesu na 

starosti. V této práci je robotická automatizace dále představena, včetně veškerých výhod, 

které poskytuje. Existuje spousta softwarových prostředků, které jsou schopny robotického 

zautomatizování procesů. V práci je zmíněn přehled nejpoužívanějších aplikací, rovněž jako 

vývojový nástroj vyvinutý společností ARTIN. Praktická část práce potom demonstruje 

robotické automatizace vybraného procesu vytvořené zvolenými technologiemi. Jednotlivé 

postupy jsou popsány a řešení porovnána. Výhodnější řešení je na závěr doporučeno 

k implementaci ve firemním prostředí. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE  

Vymezení problému 

Ve společnosti ARTIN spol. s.r.o. je operováno s velkým počtem dokumentů, jejichž 

zpracování a úprava vyžaduje delší časové období. Procesy, které pracují s vytvořenými 

dokumenty velice často obsahují opakující se aktivity. Jejich provádění lidskou obsluhou 

nejenže prodlužuje časové období věnované daným procesům, zvyšuje i možnost chybovosti 

v průběhu operace a mzdové náklady s tím spojené. Všechny tyto tři zmíněné atributy lze 

snížit a zefektivnit tak provádění procesů pomocí zavedení technologie robotické 

automatizace. 

Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je na základě výsledků analýzy společnosti ARTIN 

spol. s.r.o. vybrat vhodný proces pro realizaci robotické automatizace a ten posléze 

vybranými technologiemi zautomatizovat. Technologie pro realizaci automatizací je potřeba 

analyzovat a vybrat. Pomocí nich dle vytvořeného plánu změny a s ohledem na analýzu rizik 

realizovat jednotlivá řešení. Ty následně porovnat z pohledů časového, finančního 

a z pohledu vývoje a možností daných prostředků a doporučit jedno řešení k implementaci 

s uvedením patřičných důvodů.  

Práce je rozdělena do tří částí. V první části je představena samotná robotická automatizace 

a veškerá navazující teorie, jež je nezbytná k porozumění praktické části. Následující část 

obsahuje představení společnosti ARTIN, analýzu jejího firemního prostředí s následným 

doporučením k automatizaci procesu prováděného ve specifickém sektoru firmy, kde je 

proces vybrán. V práci jsou dále popsány a porovnány nejpoužívanější softwarové nástroje 

pro realizaci robotických automatizací. Jeden software je z nich zvolen a společně 

s představenou knihovnou vyvíjenou ve společnosti ARTIN určen pro realizaci robotické 

automatizace. V poslední části je popsán plán změny, včetně analýzy rizik a zavedení 

vhodných opatření k jejich minimalizaci. Následně jsou obě zrealizovaná řešení podrobně 

popsána a porovnána. Výhodnější řešení je posléze doporučeno k implementaci ve firemním 

prostředí. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práce je popsána nejdůležitější teorie spojená s problematikou, které 

se tato diplomová práce věnuje – robotickou automatizací.  

1.1 Podnikové procesy 

Podnikové procesy, též označovány jako business procesy, obchodní procesy, či zkráceně 

jen procesy, jsou toky prací nebo na sebe navazujících činností či aktivit, které transformují 

vstupy a zdroje na výstupy. Vstupy a zdroje jsou informace, lidé či jakákoliv data vstupující 

do podniku, které spouštějí procesy. Výstupy jsou zhodnoceny zákazníkem procesu, který 

daný proces využívá. Každá organizace je ve své podstatě organizovaná soustava procesů, 

které se vzájemně ovlivňují, doplňují a navazují na sebe napříč organizačními jednotkami. 

Reagují na nejrůznější podněty z vnějšího i vnitřního okolí. Cílem organizace je provádění 

procesů co možná nejvíce vylepšit tak, aby byla jejich činnost co nejúčinněji zoptimalizována 

a zefektivněna. (1) 

1.2 Automatizace v informačních technologiích 

Automatizace je nové odvětví informačních technologií, které se zabývá automatizací 

podnikových procesů. Automatizaci se rozumí zavedení samočinných řídících systémů pro 

obsluhu zařízení a procesů. Jedná se tak o obsluhu, kterou měli původně na starosti lidé. 

Automatizace se objevuje téměř v každém odvětví průmyslu i služeb. Počet 

zautomatizovaných procesů se neustále zvyšuje a od původně jednoduchých automatizací 

se přikročuje ke komplexním a složitým automatizacím procesů. Jako příklady automatizací 

lze zmínit: od použití spotřebičů ve svých každodenních životech – pračky, mikrovlnné 

trouby, domácí roboti (kuchyňské, uklízecí…), až po užití v technologicky pokročilých 

zařízeních – autopiloti v samořídících automobilech nebo letadlech. S vynalezením počítačů 

se původní „papírová práce“ pomalu začínala přesouvat do počítačové podoby. Tato 

konverze práce a dat do digitálních záznamů s nástupem automatizace umožnila dříve ručně 

prováděnou a neustále se opakující práci zautomatizovat a mnohonásobně tak urychlit. Jako 
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příklady využití mohou být uvedeny automatizace ve firemních divizích, jako je účetnictví, 

fakturace, či komunikační a inventurní management. (2, str. 7) 

Jak popisuje následující diagram, práce se z hlediska možnosti automatizace dělí na procesy, 

které mohou být zautomatizovány a ty, které být nemohou. Ty, které zautomatizovány být 

nemohou musí být nadále vykonávány lidmi. Procesy, které zautomatizovat lze musí být 

pečlivě zanalyzovány. Je potřeba zjistit, zda je možné celé jejich provedení zautomatizovat, 

či zda některý z jeho kroků obsahuje činnost, jež nemůže být provedena strojem (alespoň 

v současné podobě technologií, kdy má lidská mysl stále nesčetné výhody oproti robotickým 

technologiím). (3) 

Zautomatizování procesů, které jsou zautomatizovány od prvního až do posledního kroku je 

nazváno robotická automatizace procesů, též hojně označováno zkratkou RPA (robotic 

process automation), která je v této práci též využívána. (3) 

Zautomatizování procesů, které v sobě zahrnují činnost, jež nemůže být provedena robotem 

(např. rozhodnutí založené na lidském faktoru, jako jsou emoce, pocity, nabyté zkušenosti 

atd.) se označuje termínem expertní automatizace procesů, či zkratkou EPA (expert process 

automation). (3) 

 

Diagram č. 1: Rozdělení práce podle možností automatizace (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3) 

Činnosti, které nelze 
zautomatizovat
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Robotic Process 
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Automation

Nevyžaduje 

lidský zásah 

Vyžaduje 

lidský zásah 

Lidský zásah 

Kontrola/ 

pokračování v 
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Existují i tzv. hybridní automatizace. Jedná se o kombinaci RPA bez obsluhy a EPA 

vyžadující obsluhu, kdy některé, předem určené kroky jsou ponechány zaměstnanci 

k provedení, jež může být spuštěno prostřednictvím přesně naplánovaného rozvrhu či jako 

reakce na jistou událost (dokončení předchozí operace. spuštění aplikace apod.). 

• Přechod mezi RPA bez obsluhy na potřebu využití pracovníka se většinou koná v případě 

požadování určitého složitějšího rozhodnutí, jehož EPA bez obsluhy není schopno. 

• Složitější automatizace procesu mohou vyžadovat přepínaní mezi RPA bez obsluhy 

a EPA, vyžadující obsluhu vícekrát. 

• Zautomatizována je taková část procesu, která je ve všech podmínkách schopna správné 

funkčnosti a správného rozhodování. (4) 

Výběr mezi těmito jednotlivými typy robotických automatizací procesů je většinou 

opodstatněn důkladnou analýzou procesu, včetně promyšlení všech možných vlivů, jež by 

mohly ohrozit výkon procesu a jeho provedení. RPA na jednu stranu disponuje přesnějšími, 

rychlejšími a efektivnějšími operacemi, některá rozhodnutí však nemohou být realizována 

pouhým následováním předem stanoveného postupu nebo naučených schopností a znalostí, 

ale je potřeba zahrnout i zkušenosti nabyté za léta praxe, u kterých může mít v některých 

případech problém i umělá inteligence používající neuronové sítě, jíž je předložena spousta 

dat pro naučení a získání znalostí. (4) 

Procesy se skládají z jednotlivých kroků, které reprezentují aktivity, jež je potřeba vykonat. 

Jako příklad může být uveden proces kopírování dat z faktury do databáze. Jedním krokem 

je otevření faktury, další krok představuje nalezení příslušné informace, dále kopírování dat 

atd. Mezi procesy, které mohou být díky svým specifickým vlastnostem automatizovány 

patří: 

• procesy s opakujícími se kroky, 

• časově náročné kroky, 

• úkoly obsahující vysoká rizika pochybení, 

• úkoly zahrnující práci více lidí složených z více kroků. (2, str. 7) 
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Aby však proces mohl být zautomatizován, musí splňovat následující požadavky: 

• jednotlivé kroky musí být jasně nadefinovány, 

• logické kroky musí být založené na nastavených pravidlech, 

• data musí být možné převést do softwarového systému, 

• data musí být kompatibilní se softwarem a proveditelné dostupnými technologiemi. 

(2, str. 8) 

1.3 Techniky automatizace 

Existuje několik způsobů, jak zautomatizovat daný proces. Liší se v efektivnosti, účinnosti 

a snadnosti jejich realizace, naprogramování: 

• Zákaznický software – software vyvíjený za účelem provádění opakujících se aktivit. 

• Runbook – použit pro operace založené na informačních technologiích. Jedná se o 

kompilaci skupiny příkazů nebo úkolů, které jsou prováděny za účelem údržby 

a aktivit s tím spojených. Může být používán v off-line režimu, kdy může být 

označován za spouštěcí příkaz, jenž vykonává soubor úkonů. 

• Batch – kompiluje sekvence příkazů, které posléze mohou být spuštěny pomocí 

jednoho kliknutí nebo příkazu. Jejich provedení může být též naplánováno na 

specifický čas, kdy je po té proces spuštěn a proveden. 

• Wrapper – používá existující software či klientské aplikace a posléze monitoruje 

aktivity, na základě kterých koná. 

• Automatizace založené na webových prohlížečích – automatizace prováděné 

webovými prohlížeči. Využití lze nalézt ve čtení dat z webových stránek a jejich 

následném uložení do databází či ve vytváření polí založených na stanovených 

pravidlech. 

• Desktopové automatizace – několik obrazovek zobrazených na jedné ploše je použito 

pro společnou automatizaci. Operace probíhající mezi jednotlivými obrazovkami 

jsou zautomatizovány. (2, str. 8) 
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• Integrace databáze nebo webové služby – při použití integrace databáze 

čteme/zapisujeme z/do klientské databáze napřímo. Při použití integrace webové 

služby komunikujeme s klientem prostřednictvím webové služby. (2, str. 9) 

Z hlediska náročnosti a pokročilosti automatizace můžeme jednotlivé techniky seřadit do 

úrovní, viz následující diagram:

 

Diagram č. 2: Porovnání pokročilosti jednotlivých druhů automatizací  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, str. 9) 
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1.4 Robotic process automation 

RPA je jedním z odvětví automatizace, kterému se v posledních letech dostává čím dál tím 

více pozornosti. Jedná se v podstatě o program, který pomocí předem naprogramovaných 

kroků a pravidel, kterými se řídí, imituje chování lidského pracovníka. Takové programy 

v sobě zahrnují činnosti, jako je čtení z pole, zapisování do pole, klikání na tlačítka/do 

formuláře, a další aktivity, které jsou používány při práci s počítačem. Naprogramovaní 

roboti jsou schopni provádění pokročilých výpočetních operací, rovněž jako komplexního 

rozhodování na základě obdržených dat a přednastavených pravidel. Při vývoji RPA softwaru 

je možné využít tzv. stavů (2, str. 9): 

• Spouštěč – umožňuje nastavit událost, která slouží jako spouštěč pro další následující 

aktivitu. 

• Podmínka – určuje podmínku, kterou je třeba splnit před tím, než je přikročeno 

k dalšímu kroku. 

• Akce – přednastavená událost, která se vykoná jako důsledek splnění podmínky nebo 

jiné předcházející aktivity. (2, str. 10) 

Při automatizaci se též můžeme setkat s použitím pokročilých programovacích technologií 

jako například se: 

• strojovým učením, 

• zpracováním přirozeného jazyka, 

• tvorbou přirozeného jazyka, 

• počítačovým viděním. (2, str. 10) 

Při použití výše zmíněných technologií se tomuto typu automatizace říká tzv. inteligentní 

automatizace. Vytvořené robotické automatizace se mohou obecně označovat jako roboti. 

(2, str. 10) 

S použitím technologií umělé inteligence je dnešní RPA schopno takových aktivit jako je 

čtení textu a rozeznávání objektů z obrázku či z naskenovaných dokumentů a jejich 

následného použití a formátování. (2, str. 11) 
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1.4.1 RPA využití v odvětvích 

Pojišťovnictví 

V tomto sektoru se pracuje s obrovským množstvím repetitivních operací, které lze 

zautomatizovat. Jedná se většinou o práci s čísly, osobními údaji, databázemi a jinými 

informacemi napříč platformami a webovými servery. (2, str. 12) 

Finanční sektor a finanční oddělení firem 

Také ve finančním sektoru se operuje s obrovským množstvím dat, které je uloženo napříč 

různými zdroji. Tyto zdroje je třeba sjednotit, nakopírovat do stejného cíle a později 

zpracovat. Typickými dokumenty, se kterými je zde pracováno jsou faktury, smlouvy či 

finanční analýzy. Finanční sektor lze chápat i jako finanční oddělení ve firmách. (2, str. 12) 

Zdravotnictví 

Operace s daty jak stávajících, tak i nových pacientů, plánování návštěv pacientů, operačních 

výkonů a jiných aktivit spojených se zdravotnictvím, ale také fakturace a operace související 

právě s finančním oddělením vytváří nespočetné množství aktivit, které jsou bez použití RPA 

velice zdlouhavé a zabraňují tak více efektivnímu investování času. RPA by v budoucnosti 

mohlo mít na starosti sdílení jednotlivých zdravotních údajů do potřebných centrálních 

databází, kde by bylo možné v případě akutní potřeby (zásahu rychlé zdravotní služby) 

či i návštěvy nového specialisty, zobrazit veškeré potřebné zdravotní informace o pacientovi, 

které by tak umožnily nastínit celkový pohled na pacientův stav a ulehčit a zpřesnit proces 

rozhodování lékařů. (2, str. 12) 

Energetika 

Společnosti dodávající energetické služby pracují s velkým objemem peněžních transakcí, 

smluv, faktur, tudíž aplikace RPA technologie je v tomto odvětví též velice výhodná. 

Aktivity jako například čtení dat z měřících přístrojů, pravidelné kontroly funkčnosti a dat či 

kontroly plateb zákazníků mohou být díky RPA zautomatizovány. (5) 
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Logistika a výroba 

Ve výrobních společnostech se využívá databází, různých informačních systémů a zdrojů 

informací, ze kterých je potřeba čerpat a vytvářet potřebné dokumenty důležité pro provoz 

společnosti a kooperaci se zaměstnanci a společníky. RPA může v tomto odvětví zajistit 

zautomatizování takových procesů, jako je zápis změny zboží ve skladech či objednání 

potřebného materiálu na výrobní linku. (6) 

Podnikání 

Použití RPA ve společnosti může mít za následek snížení outsourcování práce externím 

společnostem, což zredukuje náklady na externí pracovníky a na sdílení dat s těmito najatými 

společnostmi. (6) 

RPA automatizace lze kromě výše zmíněných příkladů využít téměř ve všech odvětvích 

a společnostech využívajících informační technologie a pracujících s dokumenty a s daty 

v nich uloženými. (6) 

 

1.4.2 Výhody RPA 

Vyšší kvalita služeb a přesnost 

Kvalita služeb a přesnost jejich provedení je v případě robotické automatizace procesů 

mnohem vyšší než v případě provedení těchto činností lidmi. Faktory jako únava, 

přepracovanost, nedůslednost a nepozornost mohou vést k takovým pochybením při 

provádění neustálého opakování kroků, jako je přehlédnutí důležitých informací, přeskočení 

jednotlivých kroků či k jejich nesprávným provedením. To může dále vést ke znehodnocení, 

nebo poškození celého procesu. Detekce případných chyb je u RPA mnohem jednodušší než 

v případě provedení úkonu člověkem. Důvodem je fakt, že každý krok je u automatizace 

zaznamenáván, což značně ulehčuje nalezení případné chyby. (2, str. 12) 
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Efektivní analýza dat 

Díky tomu, že je možné každý krok v případě robotické automatizace zaznamenávat, je 

posléze velice snadné vyhodnotit efektivitu a účinnost fungování jednotlivých procesů. Toho 

může být posléze využito k analýze, vyhodnocení času proveditelnosti jednotlivých úkonů 

a predikci dalších úkolů. (2, str. 12) 

Nižší náklady 

Obecně se předpokládá, že je jeden robot (označení pro samoobslužnou technologii – RPA) 

schopen zastat práce minimálně tří pracovníků, jelikož běžný zaměstnanec pracuje 8 hodin 

denně, zatímco robot je schopen nepřetržitého 24-hodinového operování. Implementace RPA 

tedy dále vede k velkému snížení mzdových nákladů. (7) 

Zvýšení rychlosti 

Rozdělení procesu na jednotlivé přesně určené úkony umožňuje robotovi velice rychle 

a efektivně pracovat na splnění úkolu. To dále vede k významnému zrychlení provedení 

celého procesu v porovnání s lidskou obsluhou. Rychlost provedení jednotlivých úkonů 

procesu musí být dokonce občas záměrně zpomalena za účelem synchronizace s ostatními 

částmi procesu. Zvýšená rychlost může vést k rychlejším reakčním časům a ke zvýšení počtu 

vykonaných úkonů za jednotku času. (8) 

Vyšší shoda s předdefinovanými úkoly 

Vzhledem k faktu, že se robot nemůže odchýlit od nadefinovaných úkolů, výsledný proces 

by měl být v ideálním případě přesně takový, jak bylo na počátku určeno. (7) 

Jednoduchost 

Vytvoření roboticky zautomatizovaného procesu nemusí znamenat, že jeho autor musí být 

profesionál v určitém programovacím jazyce. V dnešní době již existuje více způsobů, 

kterými lze proces automatizovat, z nichž některé jsou velice intuitivní a jednoduše 

aplikovatelné. Přehled nejpoužívanějších RPA nástrojů je v této práci později představen.  

(2, str. 13) 
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Škálovatelnost 

RPA je velice škálovatelná metoda, kterou je možno rozšiřovat i redukovat. Jednou 

naprogramované zautomatizované procesy mohou být posléze s již minimálními úpravami 

použity pro spoustu dalších potřebných procesů v rámci organizace i mimo ni. (7) 

Univerzálnost 

Použití RPA je vhodné pro všechna odvětví podnikání – od malých, po velké společnosti 

a jednoduché i složitější procesy. (2, str. 13) 

Časová efektivnost 

V případě změny procesu je velice jednoduché danou aplikaci pouze upravit. Ta nadále 

provádí naprogramované úkony bez potřeby přípravy, či praktikování. Přesně naopak by 

tomu bylo v případě lidské obsluhy. (7) 

Výkonnější management  

Vzhledem k tomu, že jsou veškeré úkony robota monitorovány, je možné sledovat veškeré 

procesy online. Díky tomu lze na veškeré procesy dohlížet z centralizované platformy 

a ovládat je. (8) 

Zvýšení spokojenosti zaměstnanců 

Neustálé opakování samého procesu dokola může na zaměstnance působit velice frustrujícím 

a neuspokojujícím dojmem. Úkoly takového typu budou vždy existovat, avšak s nástupem 

robotické automatizace se tato nezáživná práce může přesunout „do rukou“ robotů. 

Zaměstnancům tak může být ulehčeno z jejich pracovního vytížení a mohou se posléze více 

zabývat smysluplnějšími aktivitami, které budou podněcovat jejich kreativitu. (8) 

Neinvazivní přístup 

RPA může být implementováno bez toho, aniž by narušilo existující informační systém. 

Nasazení RPA procesu je tedy naprosto bezpečné a nevyžaduje žádná speciální opatření. (2, 

str. 14) 
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1.4.3 Budoucnost automatizace 

Výhodou zavedení automatizace do pracovního prostředí je, že provádění takových aktivit, 

které lze zautomatizovat a které mohou být prováděny robotickou obsluhou, může lidská 

obsluha opustit. Automatizace může být považována za pojítko mezi člověkem 

a technologiemi, kdy naprogramovaní roboti mohou ulehčit lidem nespočetné množství práce 

a tento čas může být dále mnohem lépe a efektivněji věnován jiným aktivitám, které lidi 

naplňují a uspokojují. Obsluha technologií by se tak zčásti mohla zredukovat a usnadnit. (7) 

I když automatizace poskytuje nesmírné výhody, stále panují obavy z budoucnosti tohoto 

odvětví a toho, jakým způsobem se jeho schopnosti vyvinou. Mnoho lidí argumentuje, že se 

obávají doby, kdy by roboti naprosto nahradili lidské pracovníky a oni tak ztratili práci. 

Faktem ovšem je, že v této fázi vývoje, ve které se právě nacházíme, je jen malou část 

povolání možné kompletně zautomatizovat. Téměř všechny lze automatizovat alespoň 

částečně, což by však mělo v budoucnosti přinést spíše výhody, jako je například možnost 

snížení počtu pracovních hodin bez snížení mzdy, jelikož náklady na práci robota jsou 

nulové, pouze se započítávají náklady na jeho zavedení a případnou údržbu a aktualizaci. (9) 

Umělá inteligence se vyvíjí velice rychlým tempem, v budoucnosti se tedy robotická 

automatizace procesu zcela jistě posune na jinou úroveň a počet procesů, jež bude možno být 

zautomatizováno, poroste. Lidstvo by tímto pokrokem mělo benefitovat a mělo by to též vést 

k zavedení vyšší úrovně života. (9) 

1.5 Komponenty vývojových prostředí RPA softwarů 

V analytické části práce jsou představeny a popsány jednotlivé softwarové prostředky pro 

realizaci robotické automatizace. V teoretické části práce jsou, pro lepší pochopení, 

představeny komponenty, ze kterých se softwarové nástroje často skládají. 

Většina softwarů nabízejících vývoj RPA aplikací se skládá ze stejných základních bloků, 

komponent, které spolu tvoří danou celkovou platformu. Dále je posléze každý konkrétní 

software specificky rozšířen o speciální nástroje a možnosti robotické automatizace procesů. 

(2, str. 15) 
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Hlavní základní komponenty RPA vývojových prostředí jsou: 

• rekordér, 

• vývojové studio, 

• pluginy a rozšíření, 

• spouštěč robota, 

• kontrolní centrum. (2, str. 15) 

 

Diagram č. 3: Propojení komponentů RPA vývojových prostředí  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, str. 15) 

Rekordér 

Rekordér je součástí vývojového studia. Uživatelé jej využívají ke konfiguraci svých robotů. 

Svým působením připomíná funkci maker v programu Excel od Microsoft Office. Použitím 

rekordéru můžeme nahrát jednotlivé kroky, které provádíme na obrazovce (na ploše, 

v prohlížeči, v aplikacích a napříč těmito prostředími) a software daný postup převede do 

svého jazyka a zobrazí v návrhovém prostředí dále k editaci. Nahrává kroky – pohyby myši 

a klávesnice a dané kroky potom mohou být přehrávány, aby se opakovaly znovu a znovu 

dokola. Díky tomu je možno část automatizace provést velice rychle a efektivně. Většinou je 
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však danou nahranou sekvenci potřeba dále editovat. Je nezbytné specifikovat různé 

proměnné, inputy, outputy, či selektory, které určují, s jakými položkami se právě pracuje. 

(2, str. 15) 

Vývojové studio 

Vývojové studio je vývojáři využíváno k návrhu a konfiguraci nebo trénování robotů. 

V prostředí vývojového studia se realizují aktivity, jako je například nastavování instrukcí, 

vytváření a aplikace proměnných a argumentů. Je zde též pro roboty nastavována 

rozhodovací logika. Ve vývojovém studiu je možné i bez rekordéru vytvořit svého vlastního 

RPA robota postupným skládáním jednotlivých aktivit pod sebe v takovém pořadí, v jakém 

jsou vykonávány při reálném uživatelském užití před samotnou automatizací. Vývojová 

prostředí disponují různými aktivitami přímo předpřipravenými a přednastavenými, takže 

uživatel má velice ulehčenou práci a jeho úkolem je potom specifikovat s jakými daty 

a v jaké lokaci má robot provést jaké úkony. (2, str. 16) 

Pluginy a rozšíření 

Většina softwarových platforem nabízí velké množství dodatečných pluginů a rozšíření, 

které usnadňují vývoj a spouštění RPA robotů. Při robotizaci mnoha procesů není možné 

celkového návrhu automatizace dosáhnout pouze konvenčními prostředky, ale je potřeba 

využít speciálně navržených doplňků, které jsou naprogramovány a sestaveny přímo na míru 

danému problému. Základní balíček softwarových platforem pokrývá nejčastěji používané 

aktivity a operace pro tvorbu robotů. Ty méně používané a více specifické je potřeba doplnit 

právě formou pluginů a rozšíření. (2, str. 16) 

Spouštěč robota 

Robot, který se v prostředí RPA nazývá také bot, je spouštěn v komponentu nazvaném 

spouštěč robota. Ten, jak název napovídá, má za úkol navrženého robota spustit a projít 

jednotlivými kroky v ideálním případě od začátku až do konce bez pochybení. V tom horším 

případě při neschopnosti vykonat nějaký úkol, aktivitu či část procesu zobrazí uživateli 

dialogové okno s popisem chyby. Díky tomuto popisu je pak snazší daný problém najít 

a opravit. (2, str. 16) 
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Kontrolní centrum 

Tento komponent slouží k ovládání funkcí robota. Umožňuje monitorování a kontrolu. Může 

být použit ke spuštění, zastavení robota, vytváření rozvrhu fungování, zpracování a sdílení 

naprogramovaných kódů, přesunutí robotů k provádění jiných úkolů či spravování licencí 

a pověřovacích listin. (2, str. 16) 

Jednotlivé softwarové technologie používají výše uvedené komponenty doplněné o další 

nástroje, či kombinované a prezentované pod specifickými názvy. 

1.6 Techniky použité pro analýzu společnosti 

Společnost, která je v analytické části práce představena, je analyzována za pomocí dvou 

technik, které umožňují odhalit vlastnosti dané společnosti, jež ovlivňují její fungování 

a úspěch. 

1.6.1 McKinseyho model 7S 

Pomocí tohoto modelu lze analyzovat sedm interních elementů, jež jsou vzájemně propojeny 

a měly by spolupracovat za účelem úspěšného fungování organizace a dosahování 

stanovených cílů. Jeho použití může vylepšit výkon organizace nebo určit nejlepší způsob, 

jakým implementovat novou strategii. (10)  

Jednotlivé elementy tohoto modelu se dělí na takzvané “soft” a “hard” podle jejich zaměření. 

“Soft – měkké S”, do kterých patří elementy Styl vedení, Spolupracovníci, Schopnosti 

a Sdílené hodnoty, se zabývají sociální stránkou společnosti, nastavením podmínek a pravidel 

pro komunikaci a fungování společnosti. Jsou to takové elementy, kterým ve firmách často 

nebývá přikládán veliký důraz a které nejsou často popsány v žádné dokumentaci, příručce 

či souboru pravidel. (10) 

“Hard – tvrdé S”, do kterých patří elementy Strategie, Struktura a Systémy, se zaměřují na 

shromáždění a poskytování dat, plánování a organizaci. Těmto elementům je často věnována 

pozornost větší, než je tomu u “měkkých” elementů – ať už se jedná o různé strategické 

plány, tabulky, reporty či jednotlivé informační systémy. Je lehké je identifikovat 
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a management společnosti je může přímo ovlivnit. Jednotlivé elementy by měly být vyvážené 

a pracovat v harmonii. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram č. 4: McKinseyho 7S model (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 10) 

1.6.2 SWOT 

Analýza SWOT je jednoduchý, ale mocný nástroj, který může pomoci rozvinout podnikovou 

strategii, ať už v novém startupu, či v existující společnosti. Jednotlivá písmena SWOT stojí 

za zkratkou slov Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats – v překladu silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby. (11) 

Silné a slabé stránky jsou interními vlastnostmi společnosti – věci, nad kterými společnost 

má kontrolu a může je změnit. Příkladem může být složení týmu, vytvořené patenty, 

intelektuální vlastnictví, lokace atd. (11) 
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Příležitosti a hrozby jsou externími vlastnostmi společnosti – jsou to věci, které probíhají 

mimo společnost v okolním prostředí na trhu. Společnost může využít příležitostí a chránit 

se před potenciálními hrozbami, ale nemůže je změnit. Příkladem může být konkurence, cena 

surovin, trendy nakupování zákazníků atd. (11) 

SWOT analýza organizuje jednotlivé vlastnosti firmy do přehledného seznamu, který má 

často formu matice o dvou sloupcích a dvou řádcích – pro každou kategorii jedna buňka. 

Prostřednictvím vytvoření této analýzy může společnost dosáhnout vytvoření spolehlivé 

strategie pro upřednostnění úkonů, jež je nutno podniknout za účelem růstu společnosti. Tato 

analýza umožňuje zaujmutí jiného pohledu na společnost a tím tak odhalení skrytých 

vlastností společnosti, jež ovlivňují její působení na trhu jejího podnikání. Následně může 

společnost získaných informací využít k navýšení konkurenceschopnosti a potlačení všech 

negativních okolností. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Diagram č. 5: SWOT analýza obecně (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 12) 

Silné stránky 

STRENGTHS 

Interní 

- pozitivní vlastnosti 

společnosti 

- společnost je může 

využít ve svůj prospěch 

 

Slabé stránky 

WEAKNESSES 

Interní 

- negativní vlastnosti 

společnosti 

- společnost je může změnit 

za účelem zvýšení 

konkurenceschopnosti 

 
Příležitosti 

OPPORTUNITIES 

Externí 

- vlastnosti a možnosti 

okolního prostředí, které 

mohou přispět k úspěchu 

společnosti 

 

Hrozby 

THREATS 

Externí 

- hrozby vznikající 

v okolním prostředí 

- jejich určení umožňuje 

tvorbu opatření 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE  

V této kapitole je představena společnost ARTIN, spol. s r.o., ve které robotická 

automatizace vybraného procesu probíhá. Firemní prostředí je zde analyzováno 

a vyhodnoceno. Na základě výsledků je vyneseno doporučení k realizaci robotické 

automatizace procesu. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější nástroje pro vývoj RPA aplikací, 

rovněž jako nástroj, který vyvíjí samotná společnost ARTIN, konkrétně tým AiVIRO. Na 

závěr kapitoly jsou dva softwarové prostředky vybrány pro realizaci robotické automatizace. 

2.1 O firmě ARTIN 

ARTIN je brněnská firma zaměřená na softwarový vývoj, integraci, zajištění kvality, 

podpory a konzultací, která vznikla v roce 1998. Hlavní uplatnění nachází v odvětvích jako 

jsou telekomunikace, pojišťovnictví a finančnictví, průmyslová výroba, služby, zpracování 

odpadu a logistika. Mezi stěžejní programovací jazyky, se kterými se v této firmě pracuje 

patří Java, Kotlin, C++, C#, Python, JavaScript a další. (13, 14) 

 

Obrázek č. 1: Logo a motto firmy (Zdroj: 15) 

Působí jak v České republice, kde mají pobočky v Praze a v Brně, tak i na Slovensku, 

v Rakousku, Švýcarsku a Kanadě. S ohledem na úspěch nynějších poboček se též snaží 

o další mezinárodní expanzi. (13, 14) 

Na poli informačních technologií spolupracuje i s jinými společnostmi daného zaměření 

a podporuje též univerzity. Každoročně pořádá vzdělávací přednášky pro studenty na 

fakultách Vysokého učení technického i Masarykovy univerzity. Mezi akce pořádané pro 
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nadšence programování patří již tradiční Robo-Race, patnáctihodinový hackathon, kde mezi 

sebou soutěží týmy složené z řad profesionálů i studentů. Ti mají za úkol pomocí 

neuronových sítí naučit své virtuální auto pohybu na trati a závodění. Vrcholem této akce je 

posléze závěrečný závod, jenž rozhodne o vítězi. (14) 

Působení firmy v domovském Brně se neustále rozšiřuje. V roce 2019 byla otevřena ke třem 

stávajícím pobočkám na ulicích Božetěchova, Mojmírovo náměstí a Semilasso též pobočka 

Pošta. Počátkem letošního roku bylo otevřeno nové vývojové centrum v prostorách 

Technologického parku. Tam se přesunula část pracovníků z poboček, avšak jelikož, jak 

dokládá následující graf, počet pracujících firmy ARTIN každoročně neustále roste, některé 

pobočky zůstaly i nadále zachovány. Společně s nárůstem zaměstnanců též vzrůstá i obrat 

společnosti. (14) 

 

Graf č. 1: Historický vývoj počtu zaměstnanců společnosti ARTIN (Zdroj: 13) 
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Graf č. 2: Vývoj obratu společnosti ARTIN (Zdroj: 13) 

Společnost ARTIN je též mateřskou společností firmy Roboauto s.r.o. se sídlem na 

Mojmírově náměstí. Tento úspěch sklízející start-up byl založen zakladateli ARTINu Janem 

Najvárkem a Tomášem Ondráčkem. V současné době na tomto projektu pracuje okolo 

patnácti lidí. Součástí Roboauta je i tým Robotrain vyvíjející samořiditelný vlak. Roboauto 

vyvíjí první autonomně řízené auto v České republice. Neuronové sítě Roboauta potřebují 

k učení ohromné množství dat, které je obtížné získat z běžného provozu. Proto se umělá 

inteligence učí rozpoznávat objekty skrze virtuální auto v GTA V simulaci. V současné době 

pracují na projektu Teleoperation, který je založen na ovládání vzdáleného vozidla z kokpitu. 

Jejich komunikaci zajišťuje sestava hardwaru a softwaru používající data pořízená sestavou 

kamer, které jsou umístěné na střeše vozidla. V roce 2019 společnost uspěla v konkurenci tří 

set inovativních firem v soutěži Rotterdam Unlocked v oblasti mobilní konektivity a dále 

se probojovala až do finále prestižního celosvětového Global Meetupu Get in the Ring, 

konaného v Berlíně, kde skončila na druhém místě v kategorii společností pracujících 

s malým rozpočtem. Pomocí těchto akcí a úspěchů se firma Roboauto dostala do kontaktu 

s takovými celosvětově známými firmami, jako je DHL, Deutsche Bahn, KPN a dalšími, 

se kterými jedná o další společné možné spolupráci. (14, 16, 17) 
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Obrázek č. 2: Roboauto se speciální registrační značkou, určenou pro experimentální provoz v běžném 

provozu (Zdroj: Vlastní pořízení) 

Mezi další velice zajímavé projekty firmy ARTIN patří vývoj robotické recepční, která 

částečně nahrazuje recepční v již zmíněné nově postavené budově v Technologickém parku. 

Tato robotická recepční rozezná jednotlivé osoby, dokáže přenést řeč na text, vyhodnotit 

otázky a poskytnout příslušné odpovědi, popřípadě uskutečnit potřebné akce – zamluvit 

konferenční místnost, kontaktovat jednotlivé osoby a další. (14)  

 

Obrázek č. 3: Ukázka robotické recepční v praxi (Zdroj: Vlastní pořízení)  
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Pro tuto práci je zejména důležitý další projekt z dílny ARTINu, a to takzvaný AiVIRO 

(původně AI Tester), který má za cíl usnadnit robotickou automatizaci procesů. Tomuto 

projektu a samotnému vývoji konkrétní robotické automatizace procesu se v této práci dále 

věnuji. (14) 

2.2 Informační systém TimeMission 

Společnost ARTIN používá interní informační systém nazvaný TimeMission. Informačním 

systémem se rozumí konzistentní, uspořádaná množina komponent fungujících společně za 

účelem tvoření, shromažďování, úpravy, sdílení a rozšiřování informací. Jednotlivými prvky 

informačního systému jsou lidé a informatické prvky, které tvoří komponenty. (18, str. 25) 

TimeMission je v současné době stále ve vývoji a pracuje na něm celý tým programátorů 

a odborníků. Tento informační systém obsahuje hlavně data spojená s jednotlivými 

stávajícími i potenciálními zaměstnavateli, zákazníky a projekty. Dle základní klasifikace 

informačních systémů TimeMission patří do tzv. provozní úrovně, která pracuje s daty 

nezbytnými pro každodenní fungování společnosti. (14, 19, str. 73) 

Hierarchii TimeMissionu lze rozdělit dle kategorií, podle jakých mají jeho uživatelé 

přidělena práva a přístup k upravování dat: 

1. administrátorská verze, 

2. uživatelská verze, 

3. experimentální verze. (14) 

K prvním dvěma verzím se uživatel dostane přihlášením do základního přihlašovacího 

formuláře na webových stánkách TimeMissionu. Rozdíl poté nastává v různých nastaveních 

pravomocí individuálních pracovníků, kteří se tam přihlašují. (14) 

V administrátorské verzi jsou k dispozici nástroje, jako je například: fakturace, přehled všech 

zaměstnanců, evidence pracovní doby, přehled alokací, benefitů, financí, dovolené, CRM 

(nástroj pro kontrolu vztahů mezi společností a současnými a potenciálními zákazníky), 

EDM (nástroj k integraci a načtení dat pro interní aplikace i externí komunikaci), HR (nástroj 

pro správu dat jednotlivých kontaktů, kandidátů a zaměstnanců) a mnoho dalších. (14) 
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Uživatelská verze je základní verzí, kterou používá většina zaměstnanců společnosti pro 

vedení docházky, plánování dovolené, správu osobních dat a jiných záležitostí spojených 

s pracovními povinnostmi a závazky. (14) 

Experimentální, neboli testovací verze je verzí, která operuje na odlišné webové adrese než 

ostatní dvě verze a existují pro ni jednotné přihlašovací údaje. Tato verze obsahuje veškeré 

funkce a nástroje verze administrátorské. Slouží pro experimentální účely programátorů 

a vývojářů, kteří zde testují funkčnost, operaci s daty a jednotlivá vylepšení. (14) 

2.3 Analýza firemního prostředí 

V této podkapitole je analyzováno firemní prostředí společnosti ARTIN. Je použito 

McKinseyho 7S modelu k ohodnocení interních elementů společnosti, analýzy SWOT 

k odhalení kladných a záporných stránek společnosti a popsání interního modelu DOORS za 

účelem zjištění hodnot společnosti. 

2.3.1 McKinseyho model 7S 

Prvním modelem vybraným pro analýzu firemního prostředí společnosti ARTIN je takzvaný 

McKinseyho 7S model. Jak je uvedeno v teoretické části práce, skládá se z „měkkých“ 

a „tvrdých“ elementů. 

Nejdříve jsou popsána “měkká S”. Styl vedení je ve firmě ARTIN vedený přátelským 

a vstřícným způsobem tak, že se zde jednotliví členové organizace mohou obrátit na členy 

vedení, prodiskutovat svoji otázku a navrhnout řešení. Styl vedení je, dle mých pozorování 

v rovnováze mezi „relationship – oriented“ a současně i „task – oriented“, na které je často 

styl vedení společností po celém světě rozdělován. „Relationship – oriented“ znamená, že při 

jednání, tedy při hledání různých řešení a pokroků, jsou jednotlivé kroky zaměřeny z velké 

části na komunikaci a motivaci pracovníků. „Task – oriented“ je přístup, u kterého se větší 

důraz klade hlavně na dodržování plnění úkolů, cílů či standardů. Styl vedení společnosti 

ARTIN vykazuje, dle mého pozorování, význačné znaky obou výše zmíněných stylů. Jsou 

zde důležité jak osobní vztahy a motivace, tak i dodržování cílů. (10, 14, 20, osobní kontakt) 
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Součástí elementu Spolupracovníci je rozvržení jednotlivých rolí v rámci týmu. V ARTINu 

jsou u různých projektů určené pozice jako scrum master či strategický manažer, které mají 

za úkol vést jednotlivé meetingy, pomáhat vypracovat plán, podle kterého postupovat 

a vnášet do celého týmu řád a strategii. Meetingy se často konají na denní, nebo týdenní bázi, 

kde se tým radí ohledně jednotlivých úkolů a plánují úkoly další. Jednotliví členové týmu, 

zaměření na svoji vlastní specializaci, spolupracují a pomáhají si v dosažení stanoveného 

cíle. (10, 14, osobní kontakt) 

Co se týče elementu Sdílené hodnoty, společnost ARTIN si dala opravdu záležet a vybrala 

pět hodnot, reprezentující jejich postoj a vztah k práci, klientům i zaměstnancům. Na hodnoty 

je zde přikládán veliký důraz, který je potenciálním zaměstnancům připomínám již na 

pohovorech, kde si mohou vybrat upomínkové předměty s názvy daných hodnot. Hodnoty 

jsou zahrnuty do různých interních akcí a soutěží. Tomuto modelu hodnot se dále detailněji 

věnuji. (10, 14, osobní kontakt) 

Element Schopnosti je zde podporován formou vzdělávacích kurzů, akcí přednášek 

i individuálních meetingů a porad. Sdílení zkušeností a znalostí mezi jednotlivými členy 

týmů i napříč projekty je důležitým faktorem úspěšného průběhu projektů a vedení. Mezi 

nejsilnější schopnosti firmy a jejích zaměstnanců patří právě pravidelné a časté sdílení 

zkušeností, znalostí a rad. Současní členové jednotlivých týmů mají schopnosti potřebné pro 

konanou práci a pokud se zde nachází nějaká mezera, vždy se zaměstnanec může obrátit na 

interní osobu, která mu daný problém pomůže osvětlit a vyřešit. (14, osobní kontakt) 

Jak bylo zmíněno v teoretické části práce, “měkká S” nejsou často zpracována a sepsána 

v dokumentech společností. Firma ARTIN na nich naopak pracuje, dokumentuje v interním 

systému a prezentuje na častých setkáních všech pracovníků poboček – například v Brně na 

tzv. Snídaních s ARTINem. (14, osobní kontakt) 

Následuje popis „tvrdých“ elementů 7S modelu ve společnosti. ARTIN si volí krátkodobé 

i dlouhodobé velké, i když reálně dosažitelné cíle a tvoří podle nich strategii svého podnikání 

– element Strategie je zde tedy zahrnut a dosahuje pokročilé úrovně. Jak již bylo zmíněno, 

jednotlivé projekty mají své strategické manažery a scrum mastery, kteří pomáhají tvořit 

strategické cíle a plány a dohlíží na jejich plnění. Strategie jsou jasně definovány na krátká 
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i delší časová období, doprovázené podrobnou vizí o konečném výsledku. (10, 14, osobní 

kontakt) 

 

 

 

 

 

 

Diagram č. 6: Hierarchie zaměstnanců společnosti ARTIN (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 14) 

Element Struktura je reprezentován hierarchií zaměstnanců společnosti. Na samém vrcholu 

stojí zakladatelé společnosti. Pod nimi jsou zástupci jednotlivých poboček, mateřských 

firem, následují tzv. „personal leaders“ a dále ostatní zaměstnanci. „Personal leaders“ mají 

na starosti několik lidí, se kterými se scházejí při setkáních jeden na jednoho a sdílejí 

si podstatné informace. Tato setkání se nazývají „Motivační pohovory“, jelikož se zde také 

řeší stránka motivace a spokojenosti zaměstnance. Hierarchie je efektivně určena a ve 

společnosti se osvědčila. Zaměstnanci ví, za kým jít, pokud řeší důležité otázky ohledně 

podmínek práce a jiných pracovních záležitostí. (10, 14, osobní kontakt) 

Posledním elementem jsou Systémy. ARTIN používá informační systémy a nástroje z nichž 

některé jsou interní (vyvíjené ARTINem). Systémy jsou přehledně rozděleny podle jejich 

funkcí a vhodně integrovány. Interní informační systém zaštituje personální a finanční 

oddělení, další systémy mají na starosti sdílení dat, plánování a komunikaci. Pomocí 

použitých systémů dochází též k monitorování průběhu projektů a vyhodnocování. (10, 14, 

osobní kontakt) 

 

 

Zástupci poboček, mateřských 

společností 

„Personal leaders“ 

Zakladatelé ARTINu 

Ostatní zaměstnanci 
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Tabulka č. 1: Shrnutí vlastností 7S elementů společnosti ARTIN (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 14) 

Název 7S elementu Stěžejní vlastnosti Funkční? 

Styl vedení Vedení zaměřené na plnění úkolů i motivaci. Ano 

Spolupracovníci Účinné složení týmů, jejich fungování a spolupráce. Ano 

Sdílené hodnoty Vysoká aktivita – vytvoření vlastního modelu hodnot. Ano 

Schopnosti Sdílení zkušeností a znalostí napříč firmou. Ano 

Strategie Jasně definované dlouhodobé strategie s dohledem. Ano 

Struktura Efektivně určená hierarchie s rolí „Personal leaderů“. Ano 

Systémy Funkční propojení informačních systémů a nástrojů. Ano 

 

2.3.2 Analýza SWOT 

Další metodou, použitou pro analýzu charakteru společnosti, je analýza SWOT. Mezi 

nejvýznamnější silné stránky společnosti ARTIN patří bezpochyby její pozice na trhu. Na 

poli informačních technologií je známou firmou a její osvědčené produkty jí dodávají dobré 

jméno a garanci spolehlivosti. Za více než dvacet let svého působení nasbírala spoustu 

kontaktů, které jí přináší stále další a další projekty, na kterých mohou zaměstnanci pracovat. 

Za tuto dobu též stihla nasbírat spoustu zkušeností, takže se jedná o stabilní společnost stojící 

na pevně vybudovaných základech. ARTIN si pečlivě vybírá kvalifikované a odborné 

zaměstnance. Jak již bylo zmíněno, firma spolupracuje i s univerzitami, odkud nadaní žáci 

ještě při studiích dochází na pracoviště ARTINu za reálnými projekty. Velice zajímavým 

a ojedinělým faktem ohledně ARTINu je, že jeho zakladatelé založili nemalé množství 

moderních projektů, z nichž některé jsou dokonce prvotinami na českém poli. To dodává 

firmě inovativní vzhled a přináší to do jejích řad též spoustu nadšenců. (13, 14, osobní 

kontakt) 

Co se týče slabostí v interních záležitostech firmy, za dvacet let jejího působení se je podařilo 

více či méně minimalizovat. Co však téměř ovlivnit nelze, jsou lidská pochybení a překlepy, 

které jsou součástí každé firmy. Dalším potenciálním problémem by mohla být integrace lidí 
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do jednotlivých projektů, pokud pracují na více než na jednom projektu současně. Toto je 

však čistě individuální a závisí na jedinci a vedoucím týmu. To, co je na jednu stranu 

považováno jako silná stránka společnosti – moderní projekty – může být na druhou stranu 

považováno též za slabinu. Nevýhodou inovativních projektů je fakt, že není jisté, zda se 

daný produkt uchytí a zda má nějaké budoucí využití a ziskovost. (13, 14, osobní kontakt) 

Pokud společnost ARTIN udrží tempo růstu, jaké ji v posledních letech doprovází, obrat 

i růst by se mohly oproti roku 2016 brzy téměř zdvojnásobit, jak je vidět na grafech č. 1 a 2. 

Mezi další příležitosti patří expanze na trhu s dalšími technologickými vymoženostmi 

a v neposlední řadě též potenciální dohody s novými lukrativními klienty. (13, 14) 

Mezi externí hrozby, které by firmu mohly poškodit patří vliv konkurence, která by mohla 

některé projekty ohrozit. Je možné také poškození reputace v případě, že by se některý 

zásadní projekt nepodařilo zrealizovat. Může nastat i odvedení odborných zaměstnanců 

jinými firmami a tím dojít k nabourání stability jednotlivých týmů. (osobní kontakt) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Diagram č. 7: SWOT analýza firmy (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 12) 

Silné stránky 

STRENGTHS 

Interní 

- pozice na trhu 

- kontakty 

- zkušenost 

- odbornost 

- moderní projekty 

Slabé stránky 

WEAKNESSES 

Interní 

- lidský faktor  

(interní pochybení) 

- integrace lidí do 

 projektů 

- moderní projekty 

Příležitosti 

OPPORTUNITIES 

Externí 

- růst 

- expanze na trhu 

(nové výrobky) 

- noví klienti 

Hrozby 

THREATS 

Externí 

- konkurence 

- reputace 

- lidský faktor 

(externí vliv) 
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2.3.3  Interní model DOORS 

Společnost ARTIN v roce 2019 vytvořila interní model důležitých hodnot, který 

charakterizuje a popisuje hlavní zásady, na kterých společnost staví projekty a vztahy 

se zaměstnanci a klienty. Propracovanost modelu svědčí o vysoké kvalitě etického smýšlení 

společnosti a důrazu na dodržování hodnot, které vede k lepšímu výkonu firmy 

a spokojenosti nejen zaměstnanců, ale i klientů. Vytváření tohoto modelu se účastnily 

všechny pobočky firmy. Ze stovek návrhů se vybraly ty vhodnější a ve finálovém kole bylo 

nakonec vybráno následujících pět hodnot: (14) 

Tabulka č. 2: Interní model hodnot, interpretace a realizace v praxi (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 14) 

D O O R S 

Důvěra Odvaha Otevřenost Rozvaha Spolehlivost 

„Všichni v 

ARTINu máme 

skutečnou 

zodpovědnost a 

možnost 

rozhodovat.” 

 

 

 

 

 

„Při 

rozhodování a 

práci si stojíme 

za tím, v co 

věříme. 

Nebojíme se 

dělat věci jinak 

než ostatní.” 

 

 

 

„Jsme otevření 

v komunikaci, 

ve sdílení 

informací a 

know how, v 

přijímání 

nových 

poznatků a 

zpětné vazby.” 

 

 

„Od každého z 

nás se očekává, 

že se aktivně 

zlepšuje. Naše 

nápady a 

inovace mají 

podporu.“ 

 

 

 

 

„Stojíme i za 

sebemenšími 

sliby a závazky, 

které jsme dali 

sobě i druhým.” 

 

 

 

 

 

 

Jednoduchá 

organizační 

struktura a 

minimum 

procesů. 

Neomezená 

dovolená. 

Možnost 

komukoliv 

vyjádřit svůj 

názor, včetně 

ředitele firmy. 

Možnost 

přecházet mezi 

projekty a 

podpora 

inovativních 

projektů. 

Pozitivní 

recenze 

zákazníků. 
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2.3.4 Vyhodnocení analýzy 

V předešlých částech byla společnost zkoumána nejen jako celek, ale i podle jednotlivých 

částí, ze kterých se skládá. Jejich fungování popisuje, jakým způsobem je firma schopna čelit 

různým výzvám a změnám. Z provedených analýz vyplývá, že společnost má velice dobře 

nastavený systém fungování – ať už se jedná o rozdělení hierarchie a kompetencí, spolupráci, 

technologické zázemí, vlastní podíl na tvorbě použitých informačních systémů a jeho správě, 

zkušenosti s inovacemi a moderními projekty a v neposlední řadě i zaměstnávání odborníků 

oplývajících expertními znalostmi v poli informačních technologií. 

Analýzy ovšem odhalily i slabiny společnosti a prostory pro zlepšení. Společnost a její 

zaměstnanci pracují zejména s prostředky informačních technologií, pomocí kterých dochází 

k realizaci nespočetných druhů úkonů a procesů. Některé z prováděných procesů jsou 

složeny z často se opakujících aktivit. Jak již bylo zmíněno, toto repetující provádění 

stejných aktivit dokola je nejen zbytečnou ztrátou času zaměstnance, který by se mohl 

věnovat práci užitečnější, ale je zde i riziko chybovosti, které se při opakujících krocích může 

vyskytnout. Vhodným řešením, které by práci zefektivnilo a ulehčilo, je realizace robotické 

automatizace procesů. Ta zajistí, že zautomatizovaný proces posléze provádí robot namísto 

lidské obsluhy. Z analýzy tedy vyplývá doporučení k vybrání specifického procesu 

složeného z opakujících se aktivit a jeho následného zautomatizování prostřednictvím 

softwaru k tomu určenému. 

2.4 Analýza vhodného procesu pro automatizaci 

Při výběru vhodného procesu pro automatizaci jsem se zaměřil na realizovatelnost, účinnost 

a efektivnost při užití v praxi. Nejvíce procesů obsahujících opakující se aktivity se nachází 

v oblasti účtování a finanční správy společnosti. V této oblasti se velice často pracuje 

s interním informačním systémem TimeMission. Při práci s tímto systémem mnoho procesů 

obsahuje repetitivní kroky, které by se daly zautomatizovat. Všechny procesy se týkají práce 

s automaticky vygenerovanými fakturami, se kterými je potřeba dále pracovat. Údaje z faktur 

se kopírují, doplňují do formulářů, databází a dokumenty vygenerované v informačním 

systému se stahují, upravují, odesílají atd. 
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2.4.1 Výběr konkrétního procesu 

Jak jsem již nastínil při popisu interního informačního systému TimeMission, nacházejí 

se zde vygenerované faktury od různých společností (zákazníci, dodavatelé, banky, mobilní 

operátoři). U velké části společností je s každou fakturou pracováno samostatně. To však 

neplatí u faktur vygenerovaných informačním systémem pro společnost T-Mobile Czech 

Republic a. s, kde se u každé faktury postupuje stejně a jde tak o opakování stejných aktivit 

procesu. Počet faktur spojených se společností T-Mobile se měsíčně pohybuje v desítkách 

dokumentů a jejich jednotlivé zpracovávání tak vede ke zbytečnému zdržení pracovníka, jenž 

má provádění daných repetujících se aktivit procesu na starosti. 

Po prozkoumání daného procesu jsem usoudil, že právě toto je ten pravý úkol, který je 

vhodné zautomatizovat a který by mohl realizací jeho robotické automatizace ušetřit spoustu 

sil, času a financí. Realizace robotické automatizace vybraného procesu pracuje jak 

s webovým prohlížečem, tak i s plochou a aplikacemi nainstalovanými v počítači.  

Podrobný popis vybraného procesu, který je doplněn o vysvětlení jednotlivých aktivit 

procesu i s doplňky, realizovanými v rámci vývoje robotické automatizace procesu, je 

uveden v další části. 

2.4.2 Popis vybraného procesu 

V diagramu uvedeném na následující straně je uveden postup při realizaci provádění procesu 

vybraného k automatizaci. Kroky jsou popsány obecně bez ohledu na to, pomocí jaké 

technologie je tento proces realizován. 

Úkony, které jsou označené zelenou barvou jsou právě ty úkony, které se opakují a které 

v případě lidské obsluhy zabírají mnoho času. Je potřeba je totiž provést tolikrát, jaký je počet 

daných faktur. Úkony označené barvou modrou jsou provedeny pouze jednou. 

Začátkem celého vybraného procesu je vytvoření příslušné složky pro uložení faktur. Cesta 

složky je složená z data období, za které se faktury zpracovávají. Jednotlivé faktury tak 

budou přehledně uloženy a seřazeny. Následuje otevření webového prohlížeče a načtení 

webových stránek informačního systému TimeMission.  
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 Diagram č. 8: Posloupnost aktivit vybraného procesu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Začátek 

Konec 

Otevření webového 

prohlížeče 

Načtení 

informačního 

systému 

TimeMission 

Záložka fakturace  

-> odkaz přehled 

faktur 

Přihlášení do 

systému 

Filtr Od (začátek 

minulého měsíce), 

Do (konec 

minulého měsíce) 

 

Zobrazení 

příslušných faktur 

Vytvoření příslušné 

složky 

Výběr klienta  

T-Mobile 

Přidání 

elektronických 

podpisů 

Stažení faktur 

Propojení s aplikací 

Microsoft Outlook  

Vepsání příjemce, 

předmětu a těla 

zprávy 

Odeslání 

emailových zpráv 

Vložení přílohy  

– faktury 

Zobrazení potvrzení 

o provedení procesu 

Výběr všech 

poboček 
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K fungování celého procesu je tedy nezbytné funkční připojení k internetu. Následuje 

přihlášení do informačního systému účtem s pokročilými možnostmi správy. Dalším krokem 

je načtení stránky Přehled faktur, do které vede cesta přes dva odkazy. Poté je nezbytné 

vyfiltrovat faktury tak, abychom získali námi vyžadovaný časový rámec. To tedy znamená, 

že musíme definovat položky: „Od:“ a „Do:“, ve kterých je potřeba vyplnit data počátku 

a konce předchozího měsíce. Vždy se totiž pracuje s fakturami z uzavřeného měsíce, na který 

byly faktury vytvořeny. Dále je potřeba vyfiltrovat faktury od správného klienta, jímž je 

v tomto případě T-Mobile Czech Republic a. s., zrušit filtr poboček a dané faktury zobrazit. 

Až doposud se jednalo o kroky, jež je nutné vždy provést pouze jednou měsíčně – při zahájení 

práce s potřebnými fakturami. Následují opakující se aktivity, kde počet iterací závisí na 

počtu faktur v daném měsíci. Vyfiltrované faktury se v cyklu postahují do vytvořené složky. 

Jednotlivým postahovaným fakturám je potřeba přidat elektronický podpis. Poté je za pomocí 

příslušné emailové aplikace – Microsoft Outlook – potřeba specifikovat příjemce zprávy, do 

předmětu zprávy uvést identifikační číslo každé specifické faktury, vepsat tělo zprávy 

a každou zprávu jednotlivě odeslat společnosti T-Mobile. Na závěr tohoto procesu je 

zobrazena potvrzující zpráva s oznámením, kolik emailů bylo úspěšně odesláno klientovi. 

Pro účely realizace robotické automatizace vybraného procesu je potřeba vybrat vhodný 

software. Tomuto tématu se věnuje zbývající část této kapitoly. 
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2.5 Nástroje robotické automatizace procesů 

Tato část je věnována přehledu nejpoužívanějších softwarových nástrojů pro robotickou 

automatizaci procesů. Jednotlivé softwarové prostředky jsou porovnány z pohledu složitosti 

tvorby procesu, efektivnosti, popularity a pořizovací ceny daného softwaru. Tyto softwary 

byly zvažovány pro tvorbu vybrané robotické automatizace procesu a jeden z nich byl vybrán 

pro závěrečnou realizaci. Druhým technologickým nástrojem pro vývoj je v práci dále 

popsaná knihovna AiVIRO naprogramovaná v programovacím jazyce Python. 

2.5.1 Another Monday 

Místo původu softwaru: Kolín nad Rýnem, Německo 

Rok založení: 2005 (21) 

CEO: Gabriele Viebach (22) 

Klíčoví klienti: KPMG, Utility Partners, Detecon Consulting (21) 

Zdroj příjmů podle regionu: Evropa, Severní Amerika  

Zdroje příjmů podle odvětví: informační technologie, pojišťovnictví, bankovnictví (23) 

 

Obrázek č. 4: Přehled nástrojů softwaru Another Monday (Zdroj: 24) 

Tento software nabízí čtyři nástroje, které na sebe vzájemně navazují a které provádí kroky 

od vývoje procesu až po jeho údržbu. Jsou zahrnuty v balíčku s názvem AM (Another 

Monday) Ansemble obsahující: 
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• AM Muse – obsahuje analýzu automatizovaného procesu. Použití tohoto nástroje umožní 

zdokumentování jednotlivých kroků procesů a poskytne důležité informace dále sloužící 

k samotnému úkonu robotické automatizace. AM Muse je schopno se automaticky naučit 

kognitivní komponenty celého pracovního postupu, jež jsou pak dále inspirací pro 

následující nástroj od Another Monday. 

• AM Composer – tento nástroj poskytuje možnost vývoje automatizace zjednodušeným 

způsobem, a to použitím předem nadefinovaných objektů, jež reprezentují určité aktivity. 

Jejich kombinací je možné dosáhnout intuitivní implementace automatizace procesu. 

S použitím importované dokumentace procesu pořízenou nástrojem AM Muse je 

automatizování procesu snazší a její pravidla jsou předem nadefinována.  

• AM Conductor – jedná se o správce úloh, který maximalizuje efektivitu pracovní síly. 

AM Conductor navádí softwarové roboty ke správným úkonům. Jednou softwarový robot 

dokončí určenou aktivitu, AM Conductor mu přidělí další úkol, v realizaci kterého dále 

pokračuje. Úkolem AM Conductoru je zajistit, aby všechny otevřené úkoly byly 

provedené s nejlepším možným využitím kapacity. Uživatel tak benefituje vysokou 

výkonností automatizace danou minimalizací dob nečinností softwarových robotů.  

• AM Console – nástroj sloužící k monitorování prostředí a jeho upravování prováděné 

v reálném čase. Hlavním úkolem tohoto nástroje je snížit složitost ovládání a obsluhování 

roboticky automatizovaných procesů. S prostředím fungujícím v reálném čase je možné 

monitorovat a kontrolovat procesy odkudkoliv. Všechny proměnné použité v celé 

automatizaci mohou být ovládané centrálně a pro všechny procesy zároveň ve stejný 

okamžik. (24) 

Za účelem dosažení maximální výkonnosti a škálovatelnosti Another Monday vyvinulo svoji 

vlastní architekturu procesu nazvanou Split and Pull Principle. Split v tomto případě 

znamená, že softwaroví roboti mohou převzít roli nebo úkol tvz. Data Collectoru (DCO) 

nebo Processor Tasku (PRO), jež závisí na specifických požadavcích a situacích. DCO 

vybírá úkoly a PRO je realizuje. Poté, co jsou úkoly provedeny, tzv. Pull Logic se projevuje: 

AM Conductor nalézá úkoly a automaticky je rozděluje. To ve výsledku eliminuje prostoje 

robota a zvyšuje jeho konečnou výkonnost. (24) 
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2.5.2 Blue Prism 

Místo původu softwaru: Londýn, Anglie 

Rok založení: 2001 (25) 

CEO: Alastair Bathdate (26) 

Klíčoví klienti: BNY Mellon, RWE npower, Telefonica O2 

Zdroj příjmů podle místa: Velká Británie (více než polovina), následováno Jižní Amerikou, 

Evropou a dále Asií a Pacifikem 

Zdroj příjmů podle odvětví: bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví, farmakologie, 

výroba, veřejný sektor, cestovatelský průmysl (2, str. 19) 

 

Obrázek č. 5: Logo a motto společnosti Blue Prism (Zdroj: 27)  

Cílem společnosti Blue Prism je nabízet automatizaci, která je škálovatelná, konfigurovatelná 

a centrálně ovládatelná. Svůj software prodává skrze obchodní partnery, jakými jsou 

například: Accenture, Capgemini, Deloitte, Digital Workforce Nordic a další. (2, str. 19) 

Společnost Blue Prism nabízí softwarovou podporu tvorby robotické automatizace procesů 

v rámci digitálního operačního systému, který obsahuje: 

• Objektové studio – umožňuje vytvářet automatizaci procesů pomocí rozhraní drag-and-

drop (vybrání z nabídky a následné použití při návrhu v pracovní ploše aplikace). 

Vytvářené objekty – události a akce, ze kterých se procesy skládají, se mohou znovu 

využívat napříč celým podnikem pro vývoj jiných potřebných automatizací. Změny se 

dále projeví v příslušných objektech a knihovnách procesů. 

• Digitální operační systém – umožňuje využití autonomních softwarových robotů 

a poskytuje individuální pověření systému pro automatizace. Je vylepšen umělou 
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inteligencí a kognitivními schopnostmi nazvanými Intelligent Automation Skills 

(Inteligentní znalosti automatizace). 

• Kontrolní místnosti – přiřazují procesy digitálním pracovníkům (různým softwarovým 

nástrojům, majícím za úkol automatizování procesů). Škálují úkoly, ovládají digitální 

pracovníky a poskytují transparentnost procesů v reálném čase. (27) 

Blue Prism Cloud: SaaS inteligentní automatizace 

Jedná se o plně integrovanou službu doručenou prostřednictvím SaaS – Software as a Service 

(software jako služba). Princip fungování je takový, že se uživatel připojí pomocí internetu 

ke vzdálené službě poskytované dodavatelem Blue Prism, které tak poskytuje úplné 

softwarové řešení a vše je realizováno pomocí cloudu. Není potřeba žádné instalace, vše je 

realizováno v prostředí internetového prohlížeče. Veškerá potřebná podpora je posléze 

doručována poskytovatelem služeb – ať už se jedná o infrastrukturu, middleware, software, 

či data aplikace, jež leží v datovém centru poskytovatele služeb. (28, 29) 

2.5.3 Automation Anywhere 

Místo původu softwaru: San Jose, Kalifornie 

Rok založení: 2003 (30) 

CEO: Mihir Shukla (31) 

Klíčoví klienti: Deloitte, Accenture, AT&T, GM, J P Morgan Chase 

Zdroj příjmů podle místa: USA (více než polovina), v menším měřítku potom Asie a Pacifik, 

následováno Velkou Británií a Evropou 

Zdroj příjmů podle odvětví: bankovnictví, finanční služby a pojišťovnictví (více než 

polovina), následováno zdravotnictvím, telekomunikačními technologiemi a dalšími (2, str. 

18) 
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Obrázek č. 6: Logo a motto společnosti Automation Anywhere (Zdroj: 30) 

Automation Anywhere se zaměřuje na vývoj RPA, kognitivní data (strojové učení, 

zpracování přirozeného jazyka) a obchodní analýzy. Roboti vyvinutí poskytnutým softwarem 

jsou schopni zpracování jak dobře strukturovaných dat, tak i dat nestrukturovaných. Systém 

se skládá ze tří základních komponent: 

• Vývojové prostředí – obsahuje nástroje pro vývoj automatizací. Jsou zde vytvářeni 

softwaroví roboti. 

• Spouštěcí prostředí – prostředí, ve kterém je robot nasazen a spuštěn. 

• Centralizovaný příkazový systém – slouží k ovládání více robotů a k analýze jejich 

výkonu a efektivnosti. (2, str. 18) 

Automation Anywhere University 

Tato společnost vyvinula online školící středisko. Poskytované kurzy jsou dostupné zdarma 

a jsou určené pro všechny uživatele – od začátečníků, až po pokročilé. Absolvování daných 

školení a kurzů je zakončeno certifikací daného tématu. Kurzy jsou pravidelně aktualizovány 

a doplňovány o výuku nově vytvořených technologií. (32) 

RPA Bot Store 

Společnost nabízí možnost zakoupení již předem vyvinutých RPA produktů, které v sobě 

zahrnují zautomatizování často prováděných procesů v odvětví, jako jsou informační 

technologie, finance a účetnictví, management skladů, lidské zdroje, technická podpora 

a obchod. Nabízí též zautomatizování jader procesů, mezi které patří například analýza 

obsahu obrázku, převedení QR kódu na text, vytvoření účetního dokladu, odinstalování 

aplikace atd. Uživatelé se mohou též zapojit do vývoje robotů a dané automatizace nabízet 

prostřednictvím společnosti k prodeji ostatním zájemcům. (33) 
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Za zmínku stojí také již vyvinutí roboti aplikované společnostmi, jež jsou navrhnuty takovým 

způsobem, aby byli schopni nahradit pozici prováděnou lidským faktorem jako například:  

• Oracle digitální účetní pohledávek, 

o mající na starost organizaci dat a podporu účetního oddělení, 

o automatizující a urychlující zpracování faktur a pohledávek, 

• Google digitální Cloud IT admin, 

o automatizující správu cloudových technologií. (33) 

Výše uvedené zautomatizované pracovní pozice aplikované světoznámými společnostmi 

jsou v e-shopu Automation Anywhere Bot Shop nabízeny zcela zdarma s doplněnou podporou 

komunity vývojářů. Přístup k zákazníkovi této společnosti je velice individuální a řešení je 

dělané na míru. (33) 

2.5.4 Pega 

Místo původu softwaru: Cambridge, Massachusetts 

Rok založení: 1983 (34) 

CEO: Alan Trefler (35) 

Klíčoví klienti: Commonwealth Bank, Oi, Great American Insurance Group, Achmea, ACSO 

(36) 

Zdroj příjmů podle místa: Severní Amerika, Evropa, Asie  

Zdroj příjmů podle odvětví: finanční služby, pojišťovnictví, zdravotnictví, komunikační 

služby, výroba, obchodování, doprava (37) 

 

Obrázek č. 7: Logo společnosti Pega (Zdroj: 38) 
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Pega nabízí robotickou automatizaci procesů v rámci svého balíčku služeb Build, Automate, 

Engage (Vytvoř, Zautomatizuj, Zapoj), který má za cíl zefektivnit a ulehčit práci lidským 

prostředkům. (39) 

Build (Vytvoř) 

Sjednocený model vývoje aplikací pomocí Pega softwaru umožňuje vytvoření agilních 

aplikací na úrovni podniku bez potřeby znalosti programování. Hlavními aspekty softwaru 

jsou: 

• Low-code vývoj aplikací – vývoj aplikací bez programátorských znalostí – typicky 

realizovatelné pomocí vývojových diagramů. 

• Vysoká intuitivnost používání aplikace – není nutno předešlých zkušeností s vývojem.  

• Otevřená architektura – doplněná o zákaznickou podporu a možnost pracovat nejen 

v Pega softwaru, ale i v jiných front-endových vývojových prostředích. (39) 

Automate (Zautomatizuj) 

Mezi vlastnosti a atributy robotické automatizace od Pegy patří: 

• Případové řízení a řízení obchodních procesů – tyto vestavěné balíčky pomáhají 

rychle a efektivně vyvíjet aplikace založené na obchodních procesech. 

• Pokročilá robotická automatizace – poskytuje nástroje pro inteligentní robotickou 

automatizaci, kterou lze navrhnout buď jako plně automatizovanou, nebo propojit 

s lidskou obsluhou s možností následné optimalizace. 

• Přehled pracovního prostředí – umožňuje sledovat a analyzovat jednotlivé procesy 

a vývoje specifických částí automatizace. (39) 

Engage (Zapoj) 

Nabízí službu zvanou Pega´s AI-powered engagement platform (Společnosti Pega umělou 

inteligencí poháněná platforma), jež zapojuje zákazníky do procesu tvorby softwaru 

s možností poskytnutí okamžité zpětné vazby. Toho chtějí docílit za pomocí predikční 

analýzy ve spolupráci s umělou inteligencí. Cílem je zákazníkovi poskytnout kvalitní 

podporu. (39) 
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2.5.5 UiPath 

Místo původu softwaru: Bukurešť, Rumunsko (2, str. 18) 

Rok založení: 2005 (40) 

CEO: Daniel Dines (41) 

Klíčoví klienti: Atos, AXA, BBC, Capgemini, CenturyLink, Cognizant, Middlesea, 

OpusCapita, SAP 

Zdroj příjmů podle místa: Severní Amerika, Evropa, Asie a Pacifik 

Zdroj příjmů podle odvětví: finanční služby, pojišťovnictví, bankovnictví, komunikační 

služby, výroba, obchodování (2, str. 18) 

 

Obrázek č. 8: Logo společnosti UiPath (Zdroj: 42) 

UiPath patří mezi nejoblíbenější softwarové platformy pro vývoj RPA aplikací. Zaměřuje se 

hlavně na tvorbu automatizací v podnikovém prostředí. (2, str. 20) 

Podobně jako Pega i UiPath popisuje své možnosti ve třech krocích tvorby automatizace: 

Tvorba – Studio 

Studio v UiPath umožňuje vytváření robotů pomocí vkládání předvytvořených aktivit 

zastupujících jednoduché kroky i pokročilejší metody. Aktivit a metod jsou v UiPath 

prostředí nadefinovány stovky a jejich použití je velice snadné. Stačí je vyhledat 

v kontextovém menu a přetáhnout do pracovního prostředí. Použití nevyžaduje žádné 

pokročilé programátorské schopnosti. Vývoj funguje na principu vývojových diagramů, kdy 

na sebe jednotlivé aktivity v přesně stanoveném pořadí navazují. (2, str. 20) 

Studio obsahuje i velice praktickou možnost sdílení vývoje automatizace, kdy na jednom 

projektu může pracovat více lidí, kteří mohou sdílet jeho jednotlivé zdroje napříč organizací. 
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Umožňuje testování a analýzu jednotlivých zautomatizovaných procesů použitím 

postupného provádění daných procesů a zaváděním bodů přerušení a cílových prvků. 

Globální obsluha výjimek zjednodušuje ladění a zachycuje neočekáváné chyby. (43) 

UiPath spolupracuje s více než stovkou partnerů na vývoji nových modelů, jež mohou být 

využity pro tvorbu RPA aplikací. Tím se tedy rozšiřuje možné využití předem 

nadefinovaných částí procesů, které lze posléze použít. Každý uživatel může navíc vyvinout 

svůj vlastní model, který lze nadále používat či sdílet. (43) 

Využívá služby nazvané UiPath Task Mining (volně přeloženo jako Těžba úkolů), která je 

poháněna umělou inteligencí a která poskytuje následující možnosti: 

• automaticky zachycuje denně opakované úkony prováděné zaměstnanci dané 

organizace, 

• transformuje zachycená data na mapy vědeckých procesů, které mohou být 

organizací použity pro pozdější analýzu tvorby procesu, 

• umožňuje získání návrhů automatizací založených na datech vygenerovaných podle 

největších potenciálů návratností investic. (43) 

Počítačové vidění aplikace UiPath umožňuje vytváření RPA aplikací takovým postupem, 

jako by jej prováděl samotný člověk. Na ploše, v prohlížeči nebo aplikaci hledá předem 

definované atributy, obrázky či text, který označí za selektor, jenž dále slouží k identifikaci 

potřebného místa, se kterým se dále operuje. (43) 

Správa – Orchestrator  

Jedná se o centralizovanou správu robotů. Pomocí tohoto nástroje lze jednoduše nasadit, 

zabezpečit a spravovat vytvořené roboty ve velkém měřítku. (44) 

Umožňuje mobilní správu vytvořených robotů: 

• s možností dostávání upozornění poskytované v reálném čase ohledně funkčnosti 

a výkonu robotů s vizuálním přehledem, 

• poskytující přehled všech právě zpracovávaných procesů a zapojených nástrojů, 
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• zobrazující plány práce robota a přehled veškerých používaných licencí. (44) 

V prostředí orchestratoru je díky službě CyberArk Enterprise Password Vault možné též 

provedení zabezpečení robotů. (44) 

UiPath nabízí službu AI Fabric, jež využívá umělé inteligence a ve spolupráci s UiPath 

Studiem a Orchestratorem umožňuje vyvinutí komplexní správy a implementaci dovedností 

pokročilé robotické automatizace procesů. (45) 

Spuštění – Roboti 

Roboti UiPath softwaru spouštějí vytvořené automatizace – jak robota s obsluhou, tak 

i robota bez obsluhy schopného samostatného operování. Možnost spuštění více procesů 

paralelně přináší lepší a více efektivní výsledky. Skrytá automatizace probíhá v pozadí, což 

uživateli dovoluje provádět nějakou jinou užitečnou práci. (46) 

2.5.6 Přehled RPA softwarových platforem 

V tabulce uvedené na další straně je uvedeno porovnání jednotlivých softwarů určených pro 

robotickou automatizaci procesů. Zmíněná podpora Citrixu znamená, že daný software 

využívá platformu pracovního digitálního prostoru, jež spojuje velké množství služeb do 

jednoho prostředí. Softwarové prostředky, u nichž je tato platforma uvedena, ji využívají 

a spolupracují s ní. (47) 

Závislost na platformě popsaná názvem on-premise znamená, že daný software je 

nainstalován na fyzickém počítači uživatele. Opakem je software běžící prostřednictvím 

cloudu, a to tedy formou, kdy software fyzicky běží na vzdáleném zařízení – serveru, či právě 

cloudu. Architektura zaměřená na klienta (tzv. client-centric) je počítačový model, jenž 

doručuje služby přímo klientovi, uživateli daného softwaru bez potřeby připojení k žádnému 

poskytovateli nebo prostředníkovi. Architektura klient – server (tzv. client-server), je 

počítačový model, u něhož server hostuje, doručuje a spravuje většinu zdrojů a služeb 

používaných klientem. Tento typ architektury je připojen do centrálního serveru přes síť. (48, 

49) 
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Tabulka č. 3: Porovnání vybraných RPA softwarových platforem (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 50) 

Nástroj  
Another 

Monday 

Automation 

Anywhere 
Blue Prism Pega Uipath 

Typ průmyslu 
 Využívající 

RPA 

schopnosti 

 Využívající 

RPA 

schopnosti 

 Využívající 

RPA 

schopnosti 

Business 

Process 

Management 

 Využívající 

RPA 

schopnosti 

Závislost na 

platformě 

Ano. 

Podporuje 

Citrix 

Ano. V On-

premise nebo 

v cloudu 

Podporuje 

jakoukoliv 

platformu 

Desktopové 

servery 

Ano. 

Podporuje 

Citrix 

Uživatelská 

přívětivost 
Pro každého Pro každého Pro vývojáře 

Podporuje 

low-code 
vývoj 

I pro 

nevývojáře 

Cena Individuální 

nabídka 

Individuální 

nabídka 

$ 15000 - $ 

18000 ročně 

Od $ 

200/měsíc 

Individuální 

nabídka 

Škálovatelnost 
Škálovatelné 

na jakoukoliv 

úroveň 

Škálovatelné - 

Škálovatelné 

na 
podnikovou 

úroveň 

Zvládne 
jakýkoliv 

proces, bez 

ohledu na 
jeho složitost 

Údržba a 

podpora 

Dokumentace, 

email, 
školení, 

komunita, 

helpdesk 

Školení a 

certifikace 

Pomocný 

průvodce, 
online portál, 

email, 

školení 

Školení a 
certifikace, 

komunitní 

fórum, 
instalační 

rádce 

Školení, 

video 
tutoriály, 

komunitní 

fórum 

Architektura Zaměřená na 
klienta 

Klient  

– server 

architektura 

Klient 

 – server 

architektura 

Běží na 
desktopu 

Založená na 
webu 

Obsahuje 

rekordér? 
Ano Ano Ne - Ano 

Velikost odvětví Malé / velké 

/střední 

Střední / 

velké 

Střední / 

velké 

Střední / 

velké 

Malé/ velké 

/střední 

Podpora OS Windows 

Windows, 

Mac, 

založený na 
webu 

Windows, 

Mac, 

založený na 
webu 

Windows, 

Mac, Linux, 

založený na 
webu 

Windows, 

Mac, 

založený na 
webu 

 



54 
 
 

2.5.7 Výběr softwaru pro realizaci robotizace daného procesu 

Všech pět popsaných softwarových platforem poskytují velice pokročilé nástroje k realizaci 

RPA aplikací. Při výběru softwaru, který v této práci používám pro realizaci robotické 

automatizace vybraného procesu, jsem se hlavně soustředil na vlastnosti programu, jako jsou: 

uživatelská přívětivost, škálovatelnost, podpora, možnost využití rekordéru, oblíbenost, 

rozšířenost v podnikové sféře a v neposlední řadě též cena spojená s používáním daného 

softwaru. Při zhodnocení výše uvedených parametrů se nejvhodnějším kandidátem stala 

jednoznačně softwarová platforma od společnosti UiPath, jež poskytuje velice rozšířený 

software, s obrovskou základnou uživatelů poskytujících online tutoriály. Existují stovky 

online konverzačních vláken řešících problémy při automatizování, u kterých se může 

uživatel inspirovat. UiPath poskytuje velice přívětivé uživatelské prostředí, jehož užívání je 

intuitivní a doplněné o možnost rekordéru, který práci s automatizováním procesu velice 

usnadňuje. Faktor škálovatelnosti, kde v případě UiPath lze automatizovat jakýkoliv proces 

hrál též velice důležitou roli při mém rozhodování. Druhým nejvhodnějším kandidátem 

se jevil software Blue Prism, který ovšem již poskytuje o level náročnější ovládání a jeho 

používání je spojené s nemalými finančními náklady. Pořizovací náklady a náklady spojené 

s používáním softwaru UiPath závisí na individuální nabídce společnosti podle rozsahu 

a typu využití. První zvolenou technologií pro realizaci robotizace vybraného procesu se tak 

stal software UiPath. 

2.5.8 AiVIRO 

Druhou technologií pro vývoj robotické automatizace je nástroj AIVIRO, vyvíjený právě ve 

společnosti ARTIN, o které tato práce pojednává a ve spolupráci s kterou byl daný proces 

vybrán a analyzován pro vhodnou implementaci. 

AiVIRO vzniklo v roce 2017 s cílem ulehčit práci nejen administrativním pracovníkům, 

ale též softwarovým vývojářům a testerům nových služeb. (51) 

Tým AiVIRO vyvíjí nástroj, jehož prostřednictvím bude jeho uživatelům umožněno sestavit 

RPA takovým postupem, jaký by aplikovali při běžném provádění daného procesu fyzicky – 

použitím sekvencí aktivit. Hlavními nástroji využívanými při realizaci robotické 
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automatizace procesu jsou automatizace klávesnice a myši spojené s umělou inteligencí, 

vyhledávající příslušná data potřebná k její realizaci. (tým AiVIRO) 

Nástroj je realizovaný prostřednictvím knihovny vyvíjené v programovacím jazyce Python.  

Při práci s Pythonem je využíváno modulů, které jsou užity při strukturování programů. 

Jejich použitím je možno organizovat datové struktury a podprogramy do jednotlivých 

nezávislých celků. Umožňují opakované využití kódu pro vývoj více aplikací. Knihovna 

v sobě může obsahovat více modulů. Slouží též jako prostředek při strukturování programů. 

Jedná se tak o kompakt většího množství souborů, umožňující využití jejich možností při 

programování specifického kódu. (52) 

K použití nástroje AiVIRO je potřeba znát syntaxi programovacího jazyku Python. Určen je 

tedy, v porovnání s nástrojem jako je UiPath, spíše pro pokročilejší uživatele informačních 

technologií, speciálně pro ty, mající zkušenosti s programovacími jazyky. (53, tým AiVIRO) 

Vlastnosti nástroje AiVIRO: 

• Nízká zátěž aplikovaná na zařízení uživatelů – procesy, jež je nezbytné provést pro 

vykonání automatizace, jsou kontrolovány a prováděny vzdáleně na externím zařízení 

AiVIRa disponovaném vysokým výkonem, čímž nedochází k ovlivnění výkonu počítače 

zákazníka. 

• Pravidelné aktualizace softwaru – platforma je neustále ve vývoji, aktualizacemi 

se vylepšují zastaralosti systému. Dochází k optimalizaci, zrychlování nástroje a 

snižování zátěže. 

• Poskytování servisu a podpory – umožňuje využití služeb poradenství a nápravy 

vzniklých problémů a chyb. (51, tým AiVIRO) 

2.5.8.1 Python 

Python je univerzální, všestranný a moderní objektově orientovaný programovací jazyk. 

Poskytuje integrovanou dynamickou sémantiku primárně určenou pro vývoj webových 

stránek a aplikací. (53) 
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Syntax a čitelnost programovacího jazyka Python se považuje za jednu z jednodušších. 

Použití standardní knihovny jazyka Python a jeho interpreta je umožněno využít zcela 

zdarma. Jedná se o jazyk interpretovaný, což znamená, že daný naprogramovaný kód nemusí 

být následně přeložen do strojového kódu, ale musí být k jeho spuštění použito interpreta, 

který zdrojový kód provádí. (53) 

Python podporuje použití modulů a balíčků, což umožňuje využití naprogramovaného kódu 

pro více uživatelů napříč různými projekty. Vyvinutý modul, balíček či knihovna mohou být 

poté lehce použity importováním do nově tvořeného kódu, kde se již může využívat předem 

nadefinovaných funkcí a metod. (53) 

JetBrains PyCharm 

Pro vývoj aplikací pomocí programovacího jazyka Python je velice populární a často 

využívané integrované vývojové prostředí zvané JetBrains PyCharm, vyvinuté v České 

republice. Jedná se o profesionální platformu využívanou programátory, používající hlavně 

zmiňovaný programovací jazyk Python. (54) 

Toto integrované vývojové prostředí je pro své výhody použito při realizaci robotické 

automatizace vybraného procesu v komunitní verzi, poskytující následující možnosti 

a nástroje: 

• Inteligentní Python editor – poskytuje inteligentní doplnění kódu v průběhu procesu 

samotného programování. Umožňuje odhalení chyb již během vývoje. 

• Grafický debugger a spouštěč testu – umožňuje odladění vyvíjené aplikace s přehledným 

grafickým prostředím, poskytujícím náhled na přesné místo programátorské chyby. 

• Navigace a refaktorování – umožňuje provádět změny v softwarovém prostředí tak, že 

není ovlivněno vnější chování kódu, pouze se vylepšuje vnitřní struktura za minimálního 

rizika vnášení chyb. (54, 55) 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOSY 

Tato kapitola obsahuje návrh změny provádění vybraného procesu z lidského pracovníka na 

robota. Pomocí Lewinova modelu změny jsou zde rozepsány jednotlivé kroky změny, včetně 

analýzy rizik a zavedení vhodných opatření k jejich minimalizaci. Následuje popis 

samotných realizací robotických automatizací, jejich porovnání a vyhodnocení. 

3.1 Lewinův model změny 

V návrhové části změny provádění procesu je užito Lewinova třífázového modelu, který 

se sestává z fází rozmrazení, přechodu a znovuzamrazení. Do rozmrazení spadají následující 

kroky: 

• Analýza současné situace – její výše popsaný výsledek jako impuls pro navržení změny. 

• Formulace změny – stanovení změny a stanovení podmínek jejího pozdějšího hodnocení:  

• Realizace robotické automatizace procesu, pomocí které lidskou obsluhu nahradí 

robot ve vykonávání vybraného procesu, složeného z repetujících se aktivit.  

• Podmínky pro hodnocení: 

▪ kvalitativní: 

• funkčnost – daná automatizace musí správně fungovat a musí mít 

konečný output přesně takový, který by měl proces bezchybně 

provedený lidským pracovníkem, 

• samostatnost – vytvořený robot by měl být schopen provést proces 

samostatně a bez pomoci, 

▪ kvantitativní: 

• doba trvání – doba provádění procesu robotem by měla být 

podstatně kratší než doba provádění lidskou obsluhou. 

• Volba agenta změny – realizátora změny zodpovědného za uskutečnění změny: 

• navrhovatelem i realizátorem změny je autor této práce,  



58 
 
 

• schvalovatelem změny je management společnosti, 

• podporou při výběru procesu je účetní dané firmy, 

• podporou při práci s informačním systémem TimeMission – pracovník projektu 

TimeMission, 

• podporou při realizací automatizace pomocí AiVIRa – tvůrce AiVIRa. 

• Určení intervenčních oblastí – změna se týká následujících subsystémů firmy: 

• lidské zdroje a řízení lidských zdrojů – změna v obsluze procesu a metodě jejího 

následného provedení,  

• technologie – práce s prostředky informačních technologií – vývoj robota 

spolupracujícího s více prostředími (56, str. 66-70). 

• Tvorba věcného a časového harmonogramu s odhadem výše investice do změny: 

Tabulka č. 4: Časový harmonogram změny (Zdroj: vlastní zpracování) 

Úkon 
Zodpovědná 

osoba 

Časová 

náročnost 

Analýza procesu autor práce 4 hodiny 

Příprava na automatizaci autor práce 8 hodin 

Robotická automatizace autor práce 80 hodin 

Implementace autor práce 16 hodin 

Školení autor práce 4 hodiny 

Projektový nárazník - 38 hodin 

Celkem - 150 hodin 

• Ve spolupráci s managementem společnosti proběhla dohoda o zautomatizování 

procesu v ekonomickém oddělení u práce s fakturami. 

• Ve spolupráci s účetní byl vybrán proces, který je vhodné zautomatizovat. 

Analýza daného procesu je stanovena na čtyři hodiny, během kterých je potřeba 

zjistit veškeré informace, potřebné k uskutečnění změny provádění procesu. 
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• Následuje příprava na automatizaci, ve které je nejprve potřeba učinit přípravné 

kroky (v práci dále rozepsány). Tomuto kroku je věnováno 8 hodin. 

• Poté je již možné přejít k samotné robotické automatizaci procesu. Daný časový 

rámec 80 hodin v sobě obsahuje samotnou tvorbu automatizace za pomocí 

specifického softwarového prostředku, testování její funkčnosti a odladění. 

• Implementaci daného řešení je přiřazeno 16 hodin, během kterých je potřeba 

danou automatizaci nakonfigurovat na podmínky uživatele robota – účetní. 

▪ Robot je vyvíjen na počítači agenta změny. Některé položky mohou být 

na počítači nového uživatele zobrazeny jinak, je proto potřeba tyto 

odlišnosti upravit a doladit. Je třeba též doladit nastavení konkrétního 

elektronického podpisu, který účetní používá. Pro účely práce je vytvořen 

elektronický podpis s testovacím certifikátem. 

• Následně je potřeba nového uživatele s vybraným řešením seznámit – v podstatě 

se jedná pouze o spuštění vytvořeného robota, který veškeré další úkony zvládne 

sám. K tomuto kroku a její přípravě jsou přiřazeny 4 hodiny pro realizaci. 

• V průběhu realizace změny může dojít k neočekávaným situacím, které mohou 

předpokládanou délku změny prodloužit. Stanovil jsem proto časovou rezervu 

v délce jedné třetiny trvání změny, což v tomto případě vychází na 38 hodin. 

• Očekáváná maximální doba realizace změny je tak stanovena na 150 hodin. 

• Očekáváná maximální výše mzdových nákladů je za předpokládaného platu 

vývojáře 400 Kč za hodinu tedy 60 000 Kč. 

 

 

 

 

 

Diagram č. 9: Ganntův diagram – posloupnost úkolů a jejich rozpětí v čase (Zdroj: Vlastní zpracování) 



60 
 
 

Daná posloupnost úkolů od analýzy procesu až po školení je zároveň kritickou cestou 

projektu změny. Jednotlivé kroky jsou na sobě závislé a je potřeba je provést až v momentě, 

kdy je předcházející krok dokončen. Na závěr diagramu je umístěn projektový nárazník 

jako časová rezerva v případě zdržení v provádění jakéhokoliv úkolu. 

• Analýza rizik: 

3.2 Analýza rizik 

Realizace robotické automatizace vybraného procesu vytváří určitá rizika, která mohou 

ovlivňovat implementaci změny a její následné fungování. Tato rizika jsou spojena hlavně 

s lidským faktorem a s informačními technologiemi. Lidský faktor ze své podstaty inklinuje 

k chybování, díky kterému se ovšem posléze učí a zdokonaluje. Při pracování s informačními 

technologiemi může nastat spousta nepředvídatelných situací, se kterými nemusí být při 

plánování realizace počítáno. Nastání těchto situací je tím více pravděpodobnější, s čím více 

pracovními prostředími se pracuje – to speciálně platí pro případ robotické automatizace 

procesů. Realizace jednotlivých aktivit procesu může být závislá na statických prvcích 

(obrázcích a jejich přesných souřadnicích), které se však v průběhu času mohou změnit na 

dynamické (prvky se mohou při každém použití zobrazovat v jiné části daného prostředí).  

Každá změna se pojí s určitým rizikem a v tomto případě zde též figuruje několik faktorů, 

které mohou ohrozit realizaci automatizace. Mezi rizika v tomto konkrétním případě patří: 

• Změna v informačním systému – v průběhu vývoje robotické automatizace může dojít ke 

změně v informačním systému TimeMission, který je v daném procesu použitý. To může 

změnit postup provádění procesu. 

• Změna průběhu procesu – v průběhu vývoje může též dojít ke změně průběhu samotného 

procesu – ať už změnou jedné aktivity, či větších celků. 

• Problém s realizací automatizace určité aktivity pomocí vybraného softwarového 

prostředku – v průběhu vývoje může dojít k pozdržení a problému s realizací 

automatizace konkrétní aktivity za použití vybraného softwarového prostředku. 
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• Nastání neočekáváné situace v pracovním prostředí robota – v momentě, kdy bude robot 

spuštěn, může dojít k neočekáváným scénářům, které mohou ohrozit fungování 

automatizace (např. zobrazení jiné podoby okna, či rozlišení obrázku). 

• Špatné ovládání robota – nesprávné spuštění robota vyústí v neprovedení aktivit procesu. 

Pro vyhodnocení jednotlivých rizik jsem určil následující pravidla podle metodiky RIPRAN: 

 

Tabulka č. 5, 6: Rozdělení mír pravděpodobností a dopadů (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 57) 

Velký nepříznivý 

dopad na projekt 

(VD) 

Ohrožení dosažení 
cíle projektu. 

Ohrožení termínu 

dokončení projektu. 

Střední nepříznivý 

dopad na projekt 

(SD) 

Ohrožení dílčích částí 
projektu. 

Může vyústit v 

potřebu upravení 
plánu projektu. 

Malý nepříznivý 

dopad na projekt 

(MD) 

Malé ohrožení dílčích 

částí projektu. 

Může vyústit v 
potřebu malých změn 

plánu projektu. 

Tabulka č. 7: Matice výsledných hodnot rizik (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 57) 

 VD SD MD 

VP 

Vysoká 
hodnota 

rizika 

VHR (5) 

Vysoká 
hodnota 

rizika 

VHR (5) 

Střední 
hodnota 

rizika  

SHR (3) 

SP 

Vysoká 

hodnota 
rizika 

VHR (5) 

Střední 

hodnota 
rizika  

SHR (3) 

Nízká 

hodnota 
rizika 

NHR (1) 

MP 

Střední 

hodnota 
rizika  

SHR (3) 

Nízká 

hodnota 
rizika 

NHR (1) 

Nízká 

hodnota 
rizika 

NHR (1) 

 

Vysoká 

pravděpodobnost 

(VP) 

Nad 66 % 

Střední 

pravděpodobnost 

(SP) 

33 - 66 % 

Malá 

pravděpodobnost 

(MP) 

Pod 33 % 
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Jednotlivá rizika byla prověřena pomocí metody RIPRAN. Ke každé hrozbě je uveden 

scénář, jenž reprezentuje situaci, která by mohla nastat při působení specifické hrozby. 

Výsledné hodnoty rizik jsou určeny dle matice uvedené v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 8: Ohodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 57) 

Číslo 

rizika 
Hrozba Scénář 

Třídy 

pravděpo- 

dobnosti 

Třídy 

dopadu 

na 

projekt 

Hodnota 

rizik 

1. 

Změna v 

informačním 

systému 

Vývojáři změní 
fungování informačního 

systému, které ohrozí 

provedení 

automatizovaného 
procesu. Automatizace 

nebude fungovat. 

SP VD VHR (5) 

2. 
Změna průběhu 

procesu 

V průběhu vývoje dojde 

ke změně aktivit daného 
procesu. Automatizace 

nebude fungovat. 

SP VD VHR (5) 

3. 

Problém s realizací 

automatizace určité 

aktivity pomocí 

vybraného 

softwarového 

prostředku 

Problém s realizací 

automatizace určité 
aktivity. Pozdržení 

vývoje. 

SP VD VHR (5) 

4. 

Nastání nečekané 

situace v pracovním 

prostředí robota 

Okno, se kterým se 

pracuje, obsahuje jiné 
informace či obsah 

prvků. Automatizace 

nebude fungovat. 

NP VD SHR (3) 

5. 
Špatné ovládání 

robota 

Nesprávně provedené 
spuštění způsobí 

neprovedení aktivit 

procesu. 

NP VD SHR (3) 
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 Pro snížení hodnot jednotlivých rizik je potřeba zavést odpovídající opatření. Jejich 

zavedením se všechna rizika minimalizují na nízkou hodnotu: 

Tabulka č. 9: Opatření vedoucí ke snížení hodnot rizik (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 57) 

Číslo 

rizika 
Opatření Poznámka 

Nová 

hodnota 

rizik 

1. 

Pravidelná komunikace 

s vývojáři informačního 

systému 

Domluvit se s vývojáři informačního 
systému na informování v případě 

provedení změn, které by zasahovaly 

do provedení procesu. Pravidelná 
kontrola. 

NHR 

(1) 

2. 
Pravidelná komunikace 

s obsluhou procesu 

Domluvit se s účetní, která má na 

starosti provádění procesu, aby 
poskytla informaci o případné změně 

v procesu. Pravidelná kontrola. 

NHR 

(1) 

3. 

Přiřazení delšího 

časového rámce pro 

vývoj automatizace, 

projektový nárazník, 

využití komunitní 

podpory daného 

softwaru 

Pro ujištění, že bude dostatek času pro 

realizaci automatizace, je přiřazen 
delší časový rámec pro jeho 

dokončení, včetně projektového 

nárazníku v délce jedné třetiny trvání 

projektu. Při realizaci v případě 
problému doporučení využití 

komunitní podpory daných softwarů. 

NHR 

(1) 

4. 

Realizace robotické 

automatizace v 

univerzálním stylu, 

zohlednění nastání 

možných scénářů 

Je potřeba proces zautomatizovat tak, 
aby byl co nejvíce univerzální – 

fungující za více případů (např. při 

otevření dialogového okna „Uložit“ 
se pokaždé může lišit zobrazená 

cílová cesta souboru -> navrhnout tak, 

aby robot nebyl závislý na žádné již 

vepsané cestě atd.). Hledat veškeré 
scénáře, které by se mohly při 

spuštění naplnit a přizpůsobit tomu 

automatizaci. 

NHR 

(1) 

5. 

Školení určené k 

zajištění správného 

spuštění robota 

Provedení školení za účelem zaučení 

ke správnému spuštění robota. 

NHR 

(1) 

 

Fáze přechodu je samotná realizace změny. Ve fázi zamrazení dochází k ustálení zavedených 

změn a hodnocení průběžného stavu podle předem nadefinovaných parametrů. (56, str. 66-

70) 
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3.2.1 Mapa rizik 

V následujícím grafu jsou zobrazeny hodnoty rizik před a po provedení opatření. Nové 

hodnoty rizik se ustálily na hodnotách 1, tedy NHR (nízké hodnoty rizik). 

 

 

Graf č. 3: Mapa hodnot rizik před a po aplikaci opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3 Realizace robotické automatizace procesu 

Tato část práce se věnuje realizaci robotické automatizace vybraného, analyzovaného 

a popsaného procesu za pomocí dvou odlišných technologií – softwaru UiPath 

a integrovaného vývojového prostředí JetBrains PyCharm s využitím knihovny AiVIRO, 

programované v jazyce Python. 

Realizace robotické automatizace procesu vyžaduje provedení několika úkonů, které jsou pro 

oba způsoby vytvoření automatizací totožné. Z tohoto důvodu je seznam nezbytných kroků 

pro obě metody představen a popsán samostatně před popisem samotných konkrétních 

automatizací.  

 

0

1

2

3

4

5
1

2

34

5

Hodnoty rizik před a po opatřeních

Původní hodnota rizik Nová hodnota rizika
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3.3.1 Přípravy na automatizaci 

Tyto kroky byly provedeny jako příprava pro realizaci obou automatizací: 

 

I. Přizpůsobení prostředí v interním informačním systému TimeMission 

Pro účely RPA realizace je využívána testovací verze informačního systému TimeMission, 

která je používána pro vývoj a testování nových technologií. Tato testovací verze neobsahuje 

žádná reálná data, proto je potřeba je pro účely realizace vytvořit.  

Kroky provedené v testovacím prostředí informačního systému TimeMission: 

A. Vytvoření klienta 

o Nahrání nového klienta „T-Mobile Czech Republic a.s.“ do prostředí 

informačního systému TimeMission. 

 

Obrázek č. 9: Vytvoření klienta T-Mobile 

 (Zdroj: Vlastní zpracování v testovací verzi TimeMissionu dle: 58) 

 

B. Vytvoření faktur  

o Pro účely testování funkčnosti a demonstrace vytvořeno 15 faktur s klientem  

T-Mobile s rozdílnými čísly faktur, pobočkami a projekty. 
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o Vzorová testovací faktura po vygenerování: 

 

Obrázek č. 10: Vzorová testovací faktura  

(Zdroj: Vlastní zpracování v testovací verzi TimeMissionu) 

o Faktury obsahují náhodné a nereálné informace – slouží pouze pro testovací 

účely. 

o V dolní části dokumentu je prostor pro vytvoření elektronického podpisu, jehož 

vytvoření je součástí automatizace. Tento podpis zaručuje, že daný dokument 

opravdu pochází od uvedeného příjemce a že v průběhu procesu odesílání nebo 

po uložení dat nemohly proběhnout žádné úpravy v daném dokumentu. 
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Elektronický podpis je chráněn specifickým algoritmem šifrování a soukromým 

klíčem s přístupovým kódem. (59, str. 385-386) 

II. Usnadnění procesu certifikace 

Aby se každý dokument nemusel otevírat v aplikaci Adobe Acrobat a poté několika 

kliknutími automaticky podepisovat, rozhodl jsem se pro hledání alternativního řešení 

přidání elektronického podpisu. Řešením, které jsem nalezl a aplikoval, je instalace aplikace 

PDF-Shell Tools. Jedná se o aplikaci, která je schopna rozšířit kontextové menu, které 

se objeví po pravém kliknutí na příslušný dokument.  

Tato aplikace je schopna zjednodušeně zprostředkovat mnoho operací spojených s PDF 

dokumenty, viz následující obrázek: 

 

Obrázek č. 11: Kontextové menu při kliknutí pravým tlačítkem na ikonu PDF dokumentu za použití 

softwaru PDF-Shell Tools (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Kontextové menu po kliknutí pravým tlačítkem na libovolnou ikonu PDF dokumentu nyní 

pod řádkem menu PDF-ShellTools nabízí možnost „Add digital signature“, tedy přidat 

elektronický podpis. 

V rámci možnosti aplikace přidání elektronického podpisu je možné nahrát existující 

certifikaci, nebo si vytvořit svoji unikátní. Pro účely této práce jsem si vytvořil svůj vlastní 

testovací certifikát. 

 

III. Vytvoření loga certifikátu 

Aby byl v otevřeném PDF dokumentu viditelný elektronický podpis, je potřeba k němu 

přiřadit logo. Pro účely této práce jsem vytvořil následující certifikační logo, jehož 

přítomnost v dokumentu bude sloužit k ověření, že je daný dokument opravdu elektronicky 

podepsán. 

 

  

Obrázek č. 12: Logo vytvořeného certifikátu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V nastavení elektronického podpisu jsem poté nastavil zobrazení loga v pravé dolní části 

první strany dokumentu ve vzdálenosti 10 pixelů od dvou nejbližších okrajů. Je zde nastavena 

i průhlednost daného certifikačního loga, takže pozadí dokumentu může být i barevné 

a výsledný podpis bude vypadat jako razítko. Po podepsání se podepsané dokumenty nahradí 

na místo původních do stejné cílové složky. 
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Obrázek č. 13: Nastavení vlastností elektronického podpisu 

(Zdroj: Vlastní zpracování v Add Digital Signature) 

 

IV. Založení provizorního emailu 

Součástí automatizovaného procesu je aktivita odeslání elektronicky podepsaných 

dokumentů na vybranou emailovou adresu. Pro účely diplomové práce jsem založil dočasný 

testovací email s adresou: diploma.thesis@email.cz, kam jsou upravené dokumenty 

v posledním kroku automatizace zaslány. Jedná se tedy o přijímající emailovou adresu. 

 

V. Konfigurace aplikace Microsoft Office Outlook 

Vybrané softwarové prostředky UiPath i JetBrains Pycharm s programovacím jazykem 

Python poskytují možnost odeslání emailů z účtu přiřazenému k nainstalované aplikaci 

Microsoft Outlook. Pro účely této práce jsem účet nastavil pro osobní univerzitní VUT email, 

ze kterého budou veškeré emaily odesílány. Jedná se tedy o odesílatele zpráv. 

 

 

mailto:diploma.thesis@email.cz
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3.3.2 Automatizace pomocí UiPath 

RPA v softwarovém prostředí UiPath bylo realizováno za pomocí kombinace nástroje 

rekordéru a ručních přidávání jednotlivých použitých aktivit. Samotný rekordér je možno 

použít pro zjednodušení návrhu jednotlivých kroků automatizace, jeho výsledek je však 

posléze potřeba doupravit. Selektory, které rekordér vytvoří při nahrávání obrazovky, nejsou 

univerzální a často je potřeba je přizpůsobit, aby byl při každém následujícím spuštění 

vytvořené automatizace robot schopen daný element na ploše rozpoznat.  

U elementů, které jsou dynamické (jejich pozice, popis, či jiné atributy se liší při každém 

načtení stránky) bylo potřeba selektor upravit za pomocí vytvořených proměnných nebo 

tzv. Wildcards, které jsou schopny vytvořené textové atributy upravit podle následujících 

pravidel: 

• hvězdička (*) – nahrazuje nulový a více početný soubor znaků, 

• otazník (?) – nahrazuje jednotlivý znak. (60) 

Sestavení celé automatizace v prostředí UiPath jsem rozdělil do tří částí: 

• Webová automatizace – probíhá ve webovém prohlížeči. 

• Desktopová automatizace – probíhá na ploše a ve Windows Exploreru. 

• Aplikační automatizace – probíhá v aplikaci Microsoft Outlook. 

Jednotlivé části jsou v posledním kroku sestaveny do jednotného projektu. Pro přehlednost 

popsání je v této práci automatizace pomocí UiPath rozdělena právě do tří výše zmíněných 

částí. 

3.3.2.1 Webová automatizace 

Prvním krokem je vytvoření sekvence nazvané Diploma_Thesis. Jelikož je v programovacích 

jazycích i internetových fórech používaná anglická terminologie pro ulehčení a sjednocení 

vývoje, rozhodl jsem se jednotlivé aktivity a proměnné popisovat též v tomto jazyce. 

Diploma_Thesis zaštituje veškerý průběh celé automatizace a patří do ní všechny zúčastněné 

aktivity. 
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Sekvence Web je podsekvencí k té hlavní, nazvané Diploma_Thesis. Hlavním úkolem 

webové automatizace je postahovat dokumenty do předem určené složky. Proto je nejprve 

danou složku potřeba vytvořit. 

 

Obrázek č. 14: Hlavní sekvence Diploma_Thesis a podsekvence Web s vytvořením složky 

(Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

 

Pro uložení faktur jsem vybral umístění do vytvořené složky s cestou: 

"C:\Users\TomasMudrich\Desktop\"+year+"\"+month, 

kde “year” a “month” jsou argumenty, které zjišťují současné informace: 

• year – argument typu String (text), zjišťuje hodnotu roku v minulém měsíci, 

o hodnota: system.DateTime.Now.AddMonths(-1).ToString("yyyy"), 

• month – argument typu String (text), zjišťuje název minulého měsíce – jelikož faktury 

se vytvářejí vždy zpětně, 

o hodnota: system.DateTime.Now.AddMonths(-1).toString("MMMM"). 

Takto vytvořená složka bude tedy uložena na ploše s názvem příslušného roku a v ní budou 

uloženy složky s názvy příslušných měsíců. V nich potom dále budou uloženy veškeré 

stažené faktury. Tato hierarchie by měla zajistit přehledné a efektivní vyhledání potřebných 

faktur. 

Dalším krokem je otevření webového prohlížeče a načtení stránky testovacího informačního 

systému TimeMission. Původně jsem pracoval s prohlížečem Google Chrome, avšak některé 

aktivity v něm nefungovaly tak, jak by měly, proto jsem se v průběhu automatizování rozhodl 
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pro prohlížeč Internet Explorer. Tento prohlížeč je vhodný pro použití se softwarem UiPath 

a komunitní fóra jeho použití též doporučují.  

 

Obrázek č. 15: Zahájení podsekvence Do (Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Po načtení webové stránky TimeMissionu, jehož adresa je uložena pod textovou proměnnou 

testTM, je zahájena další podsekvence s název Do. V této podsekvenci jsou již tvořeny 

veškeré aktivity až do ukončení nadřazené sekvence s názvem Web. 

Po načtení webové adresy se zobrazí přihlašovací okno, vyžadující vepsání osobních údajů, 

viz obr. č. 16. Aktivitami použitými pro nalezení příslušných inputových položek jsou tzv. 

aktivity Type into, které pomocí selektoru (rozložení stránky s html vlastnostmi) naleznou 

a identifikují příslušné pole a do něj vepíšou určený text. Do pole „Uživatel:“ je vepsána 

hodnota uložená pod proměnnou username, ve které se nachází přihlašovací jméno 

k přístupu do portálu testovacího TimeMissionu. Do pole „Heslo:“ se analogicky vepíše 

hodnota, která je uložená pod proměnnou password, obsahující přihlašovací heslo. 

 

Obrázek č. 16: Přihlašovací strana testovací verze TimeMissionu 

 (Zdroj: Vlastní zpracování v testovací verzi TimeMissionu) 
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Pro odeslání vepsaných informací do příslušných polí je potřeba kliknout na tlačítko 

„Přihlásit“. Toho je docíleno pomocí aktivity Click, jejíž selektor obsahuje informaci o tom, 

že se jedná o tlačítko typu „submit“, tedy odeslat. 

 

Obrázek č. 17: Aktivita Click pro přihlášení (Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Po přihlášení následuje provedení dalších kliknutí určených pro přístup k oknu s fakturami. 

Oba kliky se liší přístupem, jakým selektory specifikují dané pozice. 

 

Obrázek č. 18: Aktivity Click pro přístup k fakturám (Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

V prvním případě je selektor určen pomocí webového „url“ odkazu, odkazujícího přímo na 

stránku, jež je zobrazena po kliknutí na příslušné tlačítko fakturace. Selektor je doplněn též 

samotným názvem tlačítka „Fakturace“. Ve druhém případě se již odkazuje pouze na 

sekvenci kliku „Fakturace – Přehled faktur“, obsahující informace o rozbalovacím menu, 

zobrazeném po kliknutí na tlačítko „Fakturace“. 

Těmito kroky se dostaneme do okna faktur, kde se již zobrazuje samotný seznam vybraných 

faktur. K tomu, aby bylo možné zobrazit faktury, se kterými je potřeba operovat, musí 

se upravit položky ve formuláři filtr faktur. 
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Obrázek č. 19: Výchozí okno filtrování faktur (Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Jelikož se v případě této konkrétní automatizace pracuje s fakturami vygenerovanými 

za minulý měsíc, je potřeba nejprve upravit časové období „Od“ a „Do“. Toho je docíleno 

pomocí kliknutí na ikonu vedle těchto dvou polí a následného vybrání položky „Minulý 

měsíc“ ze zobrazeného menu. 

 

Obrázek č. 20: Výběr časového období vzniku faktur (Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Selektor prvně uvedeného kliku na ikonu kalendáře je realizován jako obrázek ikony, který 

robot na stránce vyhledává. Po jeho vyhledání na něj klikne. Je zde též specifikováno, 

že daný prvek – obrázek patří do nadřazeného prvku – tabulky. Druhý selektor je vyhledáván 

podle jména „Minulý měsíc“ a též podle příslušnosti do nadřazeného prvku „calendarDiv“. 

Následujícím krokem je vybrání klienta. Tento krok se ukázal jako problematický, jelikož 

se nejedná o typické inputové pole, kam se vypíše text, ani o typické menu, ze kterého lze 

vybrat více možností. Aktivita Type into umožňuje nejdříve kliknout na určené místo a poté 

začít vepisovat určený text. Selektor této aktivity je pouze obrázek daného místa a zmínění 

příslušnosti do prvku – tabulky. Toto nastavení ovšem nezaručilo správné fungování a místo 

určené pro kliknutí nebylo robotem správně identifikováno. Bylo proto potřeba doplnit 

aktivitu Anchor Base, která má za úkol vyhledávat element za pomocí jiného elementu, 
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používáneho jako „anchor“ – ukotvení. Prostředkem pro ukotvení se zde stala aktivita Find 

Element, která podle daného obrázku vyhledá příslušné místo a Type into aktivita je potom 

k tomuto cílovému elementu přiřazena.  

 

Obrázek č. 21: Aktivita Anchor Base s aktivitami Find Element a Type Into  

(Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Tímto ukotvením se již robotovi při provádění procesu podařilo identifikovat místo, kam 

kliknout a vepsat předem určený text. Ten je specifikovaný argumentem client, obsahujícím 

název klienta: „T-Mobile Czech Republic a.s.[k(enter)]“. Text uvedený v hranatých 

závorkách reprezentuje stisknutí tlačítka „enter“, díky němuž se hodnota potvrdí a vybere. 

Jelikož se však jedná o atypický prvek, ani vepsání textu neproběhlo zcela bez problémů. 

Robot vepisoval hodnoty v nepřesném pořadí – přeskakoval písmena. Jeden z výsledků tak 

byl například text „T-oMible eCze[k(enter)]“, kdy se nejenže text špatně vypsal, ale navíc 

i předčasně potvrdil a odeslal. Řešením bylo zpomalit vepisování jednotlivých znaků 

a nastavením atributu DelayBetweenKeys – zpoždění mezi znaky. To je defaultně nastaveno 

na 10ms, ale bylo potřeba upravit nejdříve na hodnotu 55ms, později však po zkušenosti, kdy 

občas ani tento čas nestačil, až na konečnou hodnotu 75ms. Při této hodnotě již vše pracuje 

správně.  

V zobrazeném formuláři filtru faktur je vybraná specifická pobočka (viz obr. č. 19). Je zde 

však potřeba umožnit zobrazení všech dostupných poboček, proto je nezbytné toto pole 

vyčistit, a to kliknutím na křížek v daném poli. Jeho selektor je specifikovaný obrázkem 

křížku a příslušností do prvku – tabulky. Dále je kliknuto na tlačítko s názvem „Zobrazit“, 

které potvrdí daný filtr a informace odešle. Jedná se opět o tlačítko typu „submit“ – odeslat. 
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Obrázek č. 22: Click aktivity vedoucí k zobrazení vybraných faktur  

(Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Po odeslání vyplněného formuláře filtr faktur dojde k zobrazení veškerých faktur, které 

daným podmínkám odpovídají. Níže zobrazený výsledek vyfiltrování faktur je ukázkou ze 

spuštěné automatizace provedené v měsíci březnu. V kolonce datum vytvoření lze 

zkontrolovat, že veškeré faktury byly vytvořeny v měsíci předešlém, tedy v únoru. Kolonka 

„Klient“ obsahuje pouze vybranou volbu a kolonka „Projekty“ obsahuje různorodé položky 

– filtrování bylo tedy provedeno správně. 

Za povšimnutí stojí poslední sloupec tabulky – soubor tří obrázků umístěných těsně vedle 

sebe pro každý řádek vypsané faktury. S prostředními obrázky, zobrazujícími ikony „pdf“ 

dokumentů, se operuje v následujícím kroku. 

 

Obrázek č. 23: Zobrazení vyfiltrovaných faktur (Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Dalším důležitým krokem v této automatizaci je stažení veškerých vyfiltrovaných faktur do 

vytvořené složky. Stažení je možno realizovat několika způsoby. Z pohledu náročnosti 

realizace se jeví nejsnadněji následující řešení, které nevyžaduje otevření jednotlivých faktur 
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před jejich stažením. Výše zmíněné ikony „pdf“ faktur po levém kliknutí otevřou danou 

fakturu v novém okně webového prohlížeče. Pokud však na tuto ikonu klikneme tlačítkem 

pravým, můžeme vybrat možnost „Uložit cíl jako…“ a mnohem snáze tak uskutečnit stažení 

faktury. Samotná stažení jednotlivých faktur musí probíhat v cyklu, ke kterému je potřeba 

nejdříve zjistit, kolik faktur ke stažení je k dispozici. Toho je docíleno použitím aktivity Find 

Image Matches, která nalezne veškeré shody k cílovému objektu, jenž určíme. Cílovým 

objektem je níže zobrazená část ikon „pdf“ dokumentů. Důvodem, proč zde není kompletní 

ikona, ale chybí jí část okrajů je takový, že jednotlivé řádky zobrazených faktur jsou 

zobrazeny s různou barvou pozadí a použití celkové ikony vyústilo v jejich neúplné 

vyhledání. Použitím takto oříznuté ikony, kde chybí z každé strany malý okraj, je robot 

schopen nalézt všechny shody, což je pro tuto automatizaci naprosto zásadní. Output této 

aktivity je uložen do proměnné matches, která je nadefinována jako typ 

IEnumerable<UiElement>, který umožňuje uložení číselných hodnot nalezených shod. 

 

Obrázek č. 24: Vyhledání shod ikon „pdf“ dokumentů (Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Následuje vytvoření cyklu for each, kdy pro každý item (každou položku) v proměnné 

matches dochází k provedení jednotlivých aktivit uvedených uvnitř tohoto cyklu. Uvnitř 

cyklu se nachází sekvence Body, která zaštituje další podsekvence, reprezentující rozdílné 

prostředí, kde aktivity probíhají. První podsekvence má název Web_Cycle – aktivity v ní 

zahrnuté probíhají ve webovém prohlížeči. Nejdříve je užito aktivity Attach Browser, která 

zaměří pozornost robota uvnitř cyklu opět k otevřenému prohlížeči se zobrazenými 

vyfiltrovanými fakturami. Uvnitř je vytvořena další podsekvence s názvem Do_In_Browser, 

obsahující dvě aktivity. První aktivitou je Click image, která vyhledává opět shody s částí 

ikony „pdf“ dokumentů a uskuteční kliknutí pravým tlačítkem, jak je specifikováno ve 

vlastnostech elementu. V selektoru je v tomto případě uveden typ odkazu „Export to pdf“ 

a také řádek tabulky, ve které se daná ikona nachází. Aby bylo možné v jednotlivých kolech 
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cyklu postupně klikat na rozdílné ikony a postahovat tak veškeré faktury, je potřeba do 

atributu selektoru „tableRow“ uložit namísto původní číselné hodnoty proměnnou 

incrementRow. Tato proměnná je definována jako číselná, typu Int 32 a na začátku je 

nastavena na defaultní hodnotu 2, jelikož první ikona pro stažení první faktury vždy leží ve 

druhém řádku dané tabulky. Aby se v každém kole cyklu hodnota proměnné inkrementovala 

o hodnotu výše, je jí v následujícím kroku pomocí aktivity Assign přičtena jednička. Tím je 

docíleno toho, že jakmile cyklus spouští svůj druhý cyklus, hodnota proměnné je již 3 a robot 

ví, že má kliknout na v pořadí druhou ikonu faktury ke stažení. Takto se postupuje až do 

poslední ikony zobrazené faktury. 

 

Obrázek č. 25: První polovina cyklu prováděná v prostředí webového prohlížeče 

 (Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Po kliknutí pravým tlačítkem na danou ikonu je zobrazeno kontextové menu. Další 

následující aktivity jsou obsaženy v aktivitě Attach Window, která zaměřuje pozornost 

robota právě na kontextové menu. V tomto menu je potřeba kliknout na odkaz „Uložit cíl 
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jako…“, je tedy použito aktivity Click, jejíž selektor vyhledává tlačítko podle daného názvu 

odkazu a také podle role specifikované jako „popup menu“. Po kliknutí se otevře dialogové 

okno s názvem „Uložit jako“.  

Následně je potřeba do adresního řádku vepsat adresu vytvořené složky, kam budou faktury 

staženy. Pro tento krok jsem zvažoval dvě řešení, jež jsem testoval a zjišťoval, které bude 

více efektivnější. Zjistil jsem, že jedno z nich je sice rychlejší, ale na druhou stranu jsem 

objevil situaci, za které nefungovalo, proto jsem se přiklonil k tomu druhému. V této práci je 

popsané funkční řešení. Při vývoji je často potřeba analyzovat více různých přístupů a zvážit 

různé okolnosti a vlivy, které mohou na proces působit a vytvořit tak univerzální řešení, které 

ideálně splňuje veškeré předpoklady pro funkčnost. 

Vybral jsem použití aktivity Type Into, kde je v selektoru uložen výřez adresního řádku, který 

je vyhledán, následně je na něj kliknuto a poté je vepsána příslušná cílová adresa souboru. 

Na závěr testového řetězce je připojeno stisknutí klávesy enter: "[k(enter)]", které zajistí 

potvrzení a uložení dané faktury. 

 

Obrázek č. 26: Druhá polovina cyklu prováděná v prostředí kontextového menu a dialogového okna 

Uložit jako (Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Toto byl poslední krok vytvořený v cyklu for each. Veškeré výše popsané aktivity, patřící do 

tohoto cyklu se posléze provádějí pro každou nalezenou fakturu. Cílový stav po ukončení 
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cyklu je takový, že se ve vytvořené složce nachází všech 15 vyfiltrovaných faktur, které byly 

staženy z testovacího TimeMissionu (viz obrázek č. 27). Tímto končí automatizace 

v prostředí webového prohlížeče a všechny podsekvence jsou dokončeny. Aktivní zůstává 

pouze hlavní sekvence projektu Diploma_Thesis.  

 

Obrázek č. 27: Průběžný stav průběhu vykonávání procesu robotem po ukončení automatizace ve 

webovém prohlížeči (Zdroj: Vlastní zpracování ve Windows Exploreru) 

3.3.2.2 Desktopová automatizace 

Veškerá následující činnost je nyní prováděna v prostředí plochy a v oknech jako je Windows 

Explorer, kontextové menu nebo PDF-Shell Tools. Uvnitř hlavní sekvence Diploma_Thesis 

je vytvořena podsekvence s názvem Digital_Signature, která, jak název napovídá, slouží 

k realizaci přidání elektronického podpisu ke všem staženým fakturám. 

V této fázi je potřeba otevřít okno Windows Exploreru a zobrazit seznam všech stažených 

faktur. Nejrychlějším řešením je použití klávesové zkratky tlačítek Windows + r, které spustí 

dialogové okno s názvem Spustit. Toho je v programu UiPath docíleno pomocí aktivity Send 

hotkey a specifikováním tlačítek ve vlastnostech dané aktivity.  

Po té je použita aktivita Type into, jejíž selektor je zaměřen na dané dialogové okno Spustit 

a vybrané inputové pole. Tam je po vyhledání vepsána cesta k vytvořenému souboru, 

obsahujícímu veškeré stažené faktury a potvrzena opět připojením textového řetězce, 

reprezentujícího stistknutí tlačítka enter: "[k(enter)]", které robot na závěr aktivity provede.  
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Obrázek č. 28: Podsekvence Digital_Signature s aktivitami Send Hotkey a Type Into  

(Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Tímto krokem se otevře okno Windows Explorer s fakturami, tak jako je ukázáno na obrázku 

č. 27. Dalším krokem je označení všech faktur. Toho je opět dosaženo pomocí stisknutí 

klávesové zkratky – tentokrát Ctrl+a. Je tedy opět použita aktivita Send Hotkey a daná 

tlačítka jsou v jejích vlastnostech specifikována. Té samé aktivity je posléze využito ještě 

jednou, a to pro realizaci kliknutí pravým tlačítkem myši, které je provedeno stále za stavu 

všech vybraných faktur v okně Windows Explorer. Tentokrát jsou specifikována tlačítka 

Shift+f10, jejichž stisknutí tento krok uskuteční. Tato sekvence aktivit umožní zobrazení 

kontextového menu, jež je aktivní pro všechny vybrané stažené faktury v dané vytvořené 

složce. 

 

Obrázek č. 29: Aktivity Send Hotkey zobrazující kontextové menu  

(Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath)  
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Zobrazené kontextové menu má v této fázi podobu levé části menu zobrazené na obrázku 

č.11. Nyní je potřeba zaměřit pozornost robota na toto kontextové menu. Je proto použito 

aktivity Attach Menu, která kontextové menu připojí do prostředí určeného pro vykonávání 

aktivit. Dále je vytvořena podsekvence s názvem Do_Context_Menu. V tomto kontextovém 

menu je nadále myší najeto nad položku menu zastupující PDF-ShellTools nástroje. Toho je 

docíleno použitím aktivity Hover, které je specifikován selektor podle názvu daného odkazu 

a též je uvedena role odkazu typu „popup menu“. 

  

Obrázek č. 30: Provádění aktivity Hover v prostředí kontextového menu  

(Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Provedením aktivity Hover docílíme toho, že se zobrazí rozšířené kontextové menu, které lze 

kompletně spatřit na obrázku č. 11. Na toto kontextové menu, nabízející jednotlivé nástroje 

nainstalované aplikace PDF-Shell Tools, je aktivitou Attach Window opět zaměřena 

pozornost robota za účelem vykonávání aktivit v tomto prostředí. Následuje vytvoření 

podsekvence Do_Extended_Context_Menu, v níž je užito aktivity Click. Selektor této 

aktivity se zaměřuje na vyhledání odkazu podle názvu „Add digital signature…“ 

a příslušnosti do elementu s rolí typu „popup menu“. U identifikace indexu polohy dané 

položky v jednoduchém i rozšířeném kontextovém menu je použito výše zmíněného nástroje 

Wildcards – konktrétně hvězdičky. Důvod je takový, že toto rozšířené kontextové menu 

neustále mění svoji pozici a je proto nežádoucí daný odkaz vyhledávat podle 

přednastaveného indexu, jež může odpovídat pouze několika případům realizace, 

ale v některých případech, za odlišných podmínek platit nemusí.  
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Obrázek č. 31: Provádění aktivity Click v prostředí rozšířeného kontextového menu  

(Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Realizací výše zmíněného kliku dojde ke spuštění aplikace PDF-Shell Tools – Add digital 

signature. Analogicky podle předešlých postupů i nyní je potřeba připojit dané okno s pomocí 

aktivity Attach Window do pracovního prostředí robota. Následuje vytvoření podsekvence 

Do_Add_Digital_Signature. V prostředí této aplikace, určené pro konfiguraci a realizaci 

elektronického podpisu, již jen díky faktu, že veškeré nastavení podpisu bylo uskutečněno 

v přípravách na automatizaci, stačí použít aktivitu Click se selektorem zaměřeným na název 

„Sign“ a specifikovat objekt typu tlačítko. Tímto se všechny stažené faktury elektronicky 

podepíší bez nutnosti provádění v cyklu. 

 

Obrázek č. 32: Provádění aktivity Click v prostředí aplikace PDF-Shell Tools – Add digital signature 

(Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 
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Po otevření takto elektronicky podepsané faktury v aplikaci Adobe Acrobat můžeme ověřit, 

že logo certifikace bylo správně vloženo. Zároveň je v aplikaci možno zjistit, že byl soubor 

úspěšně podepsán použitím existujícího certifikátu a splňuje tak podmínky validity 

elektronického podpisu. 

 

Obrázek č. 33: Elektronicky podepsaná faktura vytvořeným certifikátem, splňující validitu 

elektronického podpisu (Zdroj: Vlastní zpracování v Adobe Acrobatu) 

Uskutečnění přidání elektronických podpisů všem staženým dokumentům je posledním 

krokem v desktopové automatizaci. Všechny podsekvence v ní vytvořené jsou dokončeny 

a aktivní zůstává nadále pouze hlavní sekvence Diploma_Thesis.  
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3.3.2.3 Aplikační automatizace 

Poslední část robotické automatizace procecu je prováděna prostřednictvím komunikace 

aplikací UiPath a Microsoft Outlook. V hlavní sekvenci Diploma_Thesis je započata 

podsekvence Send_Emails, obsahující veškeré zbývající aktivity potřebné pro realizaci 

odeslání elektronicky podepsaných faktur prostřednictvím Microsoft Outlooku. 

První použitou aktivitou v této části je Assign. Ta pracuje s nově vytvořenou proměnnou 

files, jež je typu System.String[]. Ten reprezentuje list obsahující textové řetězce. Této 

proměnné je přiřazena hodnota:  

Directory.GetFiles("C:\Users\TomasMudrich\Desktop\"+year+"\"+month),  

která zajišťuje uložení cílových cest všech souborů uložených ve vytvořené složce do 

jednotlivých položek listu files.  

Další aktivitou je cyklus for each s vnitřní sekvencí Body_Send_Emails, ve které již probíhá 

odesílání jednotlivých faktur na specifickou adresu. Cyklus běží opět pro každý item 

(položku) z listu files. První aktivitou cyklu je Assign, pracující s proměnnou fileName typu 

String. Této proměnné je přiřazena hodnota: 

Path.GetFilename(item.ToString).split(".".toCharArray)(0). 

Ta zajišťuje, že je z každé cílové cesty souboru spojené s právě probíhající položkou v cyklu 

zjištěn název daného souboru. Tento název je však doplněn i o příponu začínající vždy 

tečkou, proto je nutné použít metodu .split() s tečkou jako parametrem sloužícím pro 

rozdělení daného textového řetezce na dvě poloviny. Tyto dvě části jsou následně uloženy 

do listu. Specifikací (0) – první položky v listu je do proměnné fileName uložena jen první 

část řetězce. Výsledkem je tedy uložení názvu příslušného souboru bez přípony do proměnné 

fileName. 

Následuje aktivita Send Outlook Mail Message with Attachment, která zajišťuje odeslání 

jednotlivých emailů, doplněných o specifické informace a v příloze s přiloženými fakturami. 

Jak jsem již zmínil, pro příjemce emailu jsem vytvořil dočasnou emailovou adresu 

diploma.thesis@email.cz. V předmětu zpráv stojí textový řetězec „Faktura č.“, ke které je 
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přípojen název (v tomto případě číslo) specifické faktury uložený v proměnné fileName.  

Do těla zprávy je vložen následující text: 

„"Dobrý den,"+Environment.NewLine+"v příloze naleznete elektronicky podepsanou 

fakturu za minulý měsíc."+Environment.NewLine+"S přáním hezkého 

dne,"+Environment.NewLine+"Mudrich Tomáš."“ 

Jelikož v dané aktivitě Send Outlook Mail Message with Attachment není možné použít enter 

pro započetí nového řádku, je toho třeba docílit jinou metodou, a to konkrétně příkazem 

„Environment.NewLine“, který danou operaci v textu provede. Dále je potřeba ke každému 

jednotlivému emailu přiložit specifickou fakturu. To je realizováno kliknutím na volbu 

Attach files v aktivitě určené pro odesílání emailů, viz následující obrázek. 

 

Obrázek č. 34: Aktivity spojené s odesláním elektronicky podepsaných faktur emailem 

 (Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 
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Kliknutí způsobí otevření okna Files, kde je možno jednotlivé soubory přiložit. V tomto 

konkrétním případě se jedná o vložení souboru s parametrem Direction In (vkládání souboru) 

typu String s hodnotou files(index). Do hodnoty souboru se vkládá textový řetězec – cílová 

cesta souboru. Jednotlivé cesty souboru jsou uložené v listu files. Ty je možno volat použitím 

indexů. Proto je vytvořena proměnná index, jež je typu Int32, specifikující datový typ číslo, 

které je defaultně přiřazena hodnota 0. Prvním přiloženým souborem do prvního emailu tedy 

bude soubor uložený v listu - files(0) – na prvním místě. 

 

Obrázek č. 35: Okno Files specifikující vložení souborů (Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Aby bylo možné v každém následujícím kole cyklu přiřadit další soubor v pořadí, je potřeba 

hodnotu proměnné inkrementovat. Je tedy použita aktivita Assign, kde je k indexu přičtena 

hodnota 1. Tím je zajištěno, že se v jednotlivých kolech cyklu bude ke zprávě připojovat 

příslušná faktura. 

 

Obrázek č. 36: Aktivita Assign inkrementující proměnnou index  

(Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

Výsledkem poslední části automatizace je tedy odeslání emailů z přidruženého účtu 

v aplikaci Microsoft Outlook. Emaily jsou doručeny na uvedenou adresu viz následující 

obrázek.  
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Obrázek č. 37: Konečný krok automatizace – odeslání – přijetí emailů s elektronicky podepsanými 

fakturami (Zdroj: Vlastní zpracování v Microsoft Outlook) 

Zbývá už jen zobrazení potvrzení o odeslání emailových zpráv a jejich počtu. Je použito 

aktivity Message Box, kde je spočteno, kolik položek obsahuje list s názvem files a výsledné 

číslo je převedeno na text. Ten je pak připojen ke zbývající zprávě oznamující úspěšné 

odeslání faktur. 

 

Obrázek č. 38: Potvrzení o provedení procesu (Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 

 

Obrázek č. 39: Zobrazení závěrečného oznámení o odeslání zpráv  

(Zdroj: Vlastní zpracování v UiPath) 
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Tímto krokem je celá automatizace procesu za pomocí robota spuštěného aplikací UiPath 

dokonána. Veškeré aktivity byly provedeny správně a doručené zprávy obsahovaly veškeré 

zamýšlené informace, včetně elektronicky podepsaných faktur. 

Následuje popis realizace automatizace druhým vybraným technickým prostředkem – 

využitím knihovny AiVIRO v integrovaném vývojovém prostředí JetBrains PyCharm za 

použití programovacího jazyka Python. Následující popis je zaměřený čistě na realizaci dané 

automatizace. Výsledky jednotlivých kroků jsou stejné jako v předchozím případě, proto je 

na ně v práci dále již pouze odkazováno a nejsou znovu prezentovány.  

3.3.3 Automatizace pomocí knihovny AiVIRO 

Robotická automatizace vytvořená pomocí programovacího jazyka Python 

a naprogramované knihovny AiVIRO pracuje čistě s programovacím jazykem, využívajícím 

různé doplňky, moduly či specifikované obrázky, jež slouží k dohledání příslušných polí. 

Není zde možné využít funkci rekordéru, jak tomu bylo v případě softwaru UiPath. Vše je 

zde potřeba naprogramovat krok po kroku manuálně. 

Prvním krokem je naimportováni příslušné knihovny AiVIRO, jež má v tomto případě název 

aitester. Tento krok zajistí, že je dále možno využívat již naprogramovaných modulů kódu 

či různých objektů a funkcí. Z této knihovny je dále použit modul, jež se nachází pod cestou 

aitester.constants.ui_constants, který je nadále užíván pod zkratkou uiconst. Jeho úkolem je 

v kódu specifikovat typ inputového pole při jeho identifikaci. Pro možnost spolupráce 

s operačním systémem počítače je naimportován modul os. Následuje import modulů time 

a calendar, jež umožní pracovat se současným časem a datem, které jsou v procesu 

automatizace potřeba pro správné vyplnění polí a vytvoření složky pro uložení faktur. Dále 

se v automatizaci používá knihovna pyautogui, jež umožňuje odesílat klávesové zkratky. 

import aitester 

import aitester.constants.ui_constants as uiconst 

import os 

import time 

import calendar 

import pyautogui 

 

Skript č. 1: Naimportováni knihoven a modulů (Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 
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Po naimportováni nezbytných zdrojů kódu je možno začít se samotným vývojem robotické 

automatizace. Jako první byla nadefinována funkce main(), která obsahuje celý kód robotické 

automatizace. Tato funkce se nachází v nulté úrovni kódu, tzn. je provedena jako první 

a veškerý kód v ní obsažený leží na úrovni 1. Na konci je uvedena podmínka, která zajišťuje, 

že se nejdříve daný kód interpretem přečte a až poté je proveden za účelem zajištění 

provedení kódu bez chyb. 

def main(): 

# hlavní funkce programu (úroveň 0) 

 … 

 # zbylý kod automatizace (úroveň 1) 
 … 

if __name__ == "__main__": 

 main() 

Skript č. 2: Hlavní funkce programu (Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 

V hlavní funkci je spuštěn aitester a posléze jsou nadefinovány proměnné, které jsou potřeba 

pro robotickou automatizaci. Proměnné now je přiřazena hodnota aktuálního data a času. 

aitester.init_logging() 

now = time.localtime() 

 

Skript č. 3: Spuštění aitestera a přiřazení proměnné now (Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 

Proměnná previous_month obsahuje číslo předchozího měsíce, které je potřeba, jelikož se 

vždy pracuje s fakturami z uzavřeného měsíce. Je toho docíleno odečtením hodnoty 1 od 

čísla aktuálního měsíce, které bylo zjištěno za pomocí naimportovaného modulu now. 

Proměnná this_year obsahuje číslo aktuálního roku. V případě, že je hodnota předchozího 

měsíce rovna 12, jedná se o předešlý rok a je proto od hodnoty současného roku potřeba 

odečíst opět hodnotu 1. Proměnná beginning_of_month obsahuje datum prvního dne 

předchozího měsíce. Je vytvořena složením stringových (textových) řetězců „1.“, hodnoty 

předešlého měsíce, tečky s mezerou a hodnoty roku. Ke zjištění posledního dne minulého 

měsíce je nejdříve potřeba zjistit, kolik má daný měsíc dní. K tomu je určena proměnná 

range_last_month, která využívá modulu calendar ke zjištění rozsahu specifikovaného 

měsíce. Proměnná end_of_month potom tedy obsahuje ono konečné datum předešlého 

měsíce, kdy se opět jedná o složení stringových řetězců prvního indexu proměnné 

range_last_month (nultý index proměnné typu Tuple obsahuje informaci jakým dnem začíná 
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daný měsíc, první index obsahuje počet dnů daného měsíce), tečky, hodnoty předešlého 

měsíce, tečky s mezerou a na závěr hodnoty příslušného roku.  

previous_month = now.tm_mon - 1 

this_year = now.tm_year 

if previous_month == 12: 

 this_year = this_year - 1 
beginning_of_month = "1." + str(previous_month) + ". " + str(this_year) 

range_last_month = calendar.monthrange(this_year, previous_month) 

end_of_month = str(range_last_month[1]) + "." + str(previous_month) + ". " + str(this_year) 

 

Skript č. 4: Nadefinování časových proměnných (Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 

Pro účely stahování faktur je opět potřeba vytvořit složku obsahující hodnotu roku 

a podsložku s názvem předchozího měsíce. K tomu účelu je vytvořen list months s názvy 

měsíců. První hodnota je zde „0“, protože v dalším kroku je pracováno s indexy, kterým je 

přiřazena hodnota čísla předešlého měsíce z proměnné previous_month a ta začíná hodnotou 

„1“. Indexy jsou číslované od nuly, proto je první místo potřeba obsadit. Proměnná 

folder_name představuje závěrečnou část cesty souboru sestávající se právě z čísla 

specifického roku, lomítka a příslušného názvu měsíce díky použití výše popsaného indexu 

u listu months. Celková cesta souboru je pak uložena v proměnné folder_path, kde je uveden 

textový řetězec obsahující cestu k ploše počítače a k tomu je připojena závěrečná část cesty 

souboru vytvořená podle aktuálního data. Pomocí modulu os je posléze vytvořena samotná 

cílová složka. 

months = ["0", "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", 

"September", "October", "November", "December"] 

folder_name = str(now.tm_year)+"/"+months[previous_month] 

folder_path = 'C:/Users/TomasMudrich/Desktop/' + folder_name 

os.mkdir(folder_path) 

 

Skript č. 5: Vytvoření složky pro ukládání faktur (Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 

Následuje vytvoření robota, jemuž je nadefinováno, jaké úkony má splnit. Knihovna AiVIRO 

umožňuje vytvořit roboty dvou typů – typu Desktop – pracujícího se všemi plochami 

zobrazenými na obrazovce a typu Web, který je určený speciálně pro práci ve webovém 

prohlížeči. Původně jsem pro vývoj používal robota typu Web, ovšem v polovině robotické 

automatizace jsem narazil na problém, se kterým si robot tohoto typu nedokázal poradit. 

Robot typu Web umí pracovat pouze s oknem webového prohlížeče a například kontextové 
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menu nebo nově otevřené okno nedokáže detekovat a pracovat s ním. Poté, co jsem zjistil, 

že je potřeba v určité fázi vytvořit robota typu Desktop, jsem pracoval s oběma roboty 

zároveň. Jelikož však není možné původně vytvořeného robota vypnout, ale běží oba 

najednou, nastávaly situace, kdy se oba roboti vyžadovali pozornosti a robot typu Desktop 

nefungoval tak, jak by měl. Výsledkem tak byla nutnost předělat celou automatizaci na práci 

s robotem typu Desktop. Jednotlivé vytvořené automatizace se liší. Použitím původního 

robota typu Web bylo velice snadné pomocí nadefinovaného příkazu rovnou otevřít webový 

prohlížeč a načíst specifikovanou webovou stránku. Použitím robota typu Desktop se musí 

každý krok vykonat postupně tak, jak by to prováděl uživatel. Je to tedy proces pomalejší, 

avšak v tomto případě nezbytný k tomu, aby daná automatizace správně fungovala. 

Začíná se vytvořením proměnné tester, která vytváří robota typu Desktop. Ten obsahuje 

funkce hands a eyes s dalšími mnoha podfunkcemi. Funkce typu eyes pracuje na principu 

vyhledávání specifického cíle (textu nebo předloženého obrázku). Funkce typu hands potom 

pracuje na principu vykovávání určité aktivity (například kliknutí, vepsání do inputového 

pole atd.). Poté je s pomocí knihovny pyautogui odeslána klávesová zkratka tlačítek 

windows+r, což vyústí v otevření okna Spustit (viz obrázek č. 40).  

 

 

Obrázek č. 40: Otevření webového prohlížeče pomocí klávesové zkratky a aplikace Spustit  

(Zdroj: Vlastní zpracování v aplikaci Spustit) 

Následuje vyhledání inputového pole s názvem „Otevřít:“. To je uloženo do proměnné open. 

Pole je vyčištěno a je do něj vepsán textový řetězec. „chrome.exe\n“, kde „\n“ reprezentuje 

stisknutí tlačítka enter. Tím je spuštěn webový prohlížeč Google Chrome, kterému na míru 
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je AiVIRO vyvíjeno a optimalizováno. K vyhledání pole, do kterého je potřeba napsat 

příslušnou webovou adresu informačního systému TimeMission, je použito vyhledávání 

podle vzorového obrázku (obrázek č. 41), posléze uloženého do proměnné enter_adress. 

 

Obrázek č. 41: Obrázek s názvem enter_adress.png – webový adresní řádek  

(Zdroj: Vlastní zpracování v Google Chrome) 

Při vepsání textu do nalezeného pole je vždy užito dvou parametrů – první specifikuje dané 

pole a druhý představuje text, který bude do pole vepsán. Druhý parametr je zde proměnná 

test_tm, obsahující textový řetězec s webovou adresou testovací verze informačního systému 

TimeMission a „\n“ sloužící k potvrzení adresy a načtení webové stránky. 

tester = aitester.create_robot(aitester.robot_type.ROBOT_DESKTOP) pyautogui.hotkey('win', 'r') 

open = tester.eyes.get_element_by_substring_text("Otevřít:") 

tester.hands.clear_element(open)  

tester.hands.type_text(open, "chrome.exe\n") 

enter_adress=tester.eyes.get_element_by_image('./enter_adress.png') 

tester.hands.type_text(enter_adress,test_tm) 

 

Skript č. 6: Otevření webového prohlížeče a načtení testovacího TimeMissionu  

(Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 

Po načtení informačního systému je zobrazen přihlašovací formulář viz obrázek č. 16. Daná 

inputová pole jsou vyhledána pomocí svých názvů a specifikací polí, která jsou typu 

INPUT_ELEMENT. Do vyhledaných polí, uložených do proměnných user a password, 

reprezentujících přihlašovací jméno a heslo, jsou vepsány přihlašovací údaje (uložené 

v proměnných user_value a password_value). Kliknutím na text „Přihlásit”, uloženým pod 

proměnnou login, dochází k potvrzení formuláře a přihlášení do informačního systému 

TimeMission. 

user = tester.eyes.get_element_by_substring_text("Uživatel:", uiconst.UIElementType.INPUT_ELEMENT) 

tester.hands.type_text(user, user_value) 

password = tester.eyes.get_element_by_substring_text("Heslo:", 
uiconst.UIElementType.INPUT_ELEMENT) 

tester.hands.type_text(password, password_value) 

login = tester.eyes.get_element_by_substring_text("Přihlásit") 

tester.hands.click(login) 

Skript č. 7: Přihlášení do testovacího TimeMissionu (Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 
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Kliknutím na vyhledaná pole podle názvu odkazů „Fakturace“ a „Přehled faktur“, uložená 

do proměnných invoicing a invoicing_overview, se dostaneme k formuláři filtr faktur 

zobrazeného na obrázku č. 19. 

invoicing = tester.eyes.get_element_by_substring_text("Fakturace") 

tester.hands.click(invoicing) 

invoicing_overview = tester.eyes.get_element_by_substring_text("Přehled faktur") 

tester.hands.click(invoicing_overview) 

 

Skript č. 8: Přístup k filtru faktur (Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 

Při užití knihovny AiVIRO jsem zvolil jiný přístup k výběru specifického časového období 

ve formuláři filtr faktur než v případě vývoje v UiPath. Jednotlivá inputová pole “Od” a “Do” 

jsou zde vyhledána podle svého názvu a uložena do proměnných beginning_text a end_text. 

Nejprve jsou pole vymazána a následně tam jsou vepsány hodnoty proměnných 

beginning_of_month a end_of_month, které určují rozsah období minulého měsíce. 

beginning_text = tester.eyes.get_element_by_substring_text("Od") 
tester.hands.clear_element(beginning_text)  

tester.hands.type_text(beginning_text, beginning_of_month)  

 

end_text = tester.eyes.get_element_by_substring_text("Do") 

tester.hands.clear_element(end_text)  

tester.hands.type_text(end_text, end_of_month) 

 

Skript č. 9: Výběr časového období vzniku faktur (Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 

Pole pro výběr specifického klienta i při použití knihovny AiVIRO nespolupracovalo tak 

jednoduše jako ostatní inputová pole. Vyhledání pole podle jeho názvu nevedlo k nalezení 

příslušné kolonky. Obrázek samotného pole též nefungoval, jelikož vnitřní část tohoto pole 

se ve formuláři objevuje několikrát a občas to tedy vybralo pole nesprávné. Finálním řešením 

bylo uložení obrázku pole i s jeho okolím (obrázek č. 42) do proměnné client, které 

specifikuje jeho přesnou pozici. Do tohoto pole je posléze vepsána hodnota proměnné 

t_mobile obsahující text „T-Mobile Czech Republic a.s.\n“, kde „\n“ opět znamená potvrzení 

a vybrání daného klienta.  

client = tester.eyes.get_element_by_image('./client2.png') 

t_mobile = "T-Mobile Czech Republic a.s.\n" 

tester.hands.type_text(client, t_mobile)  

 

Skript č. 10: Specifikace klienta T-Mobile Czech Republic a.s.  

(Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 
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Obrázek č. 42: Obrázek s názvem client2.png – výběr klienta  

(Zdroj: Vlastní zpracování v testovacím TimeMissionu) 

Podle stejné analogie jako u UiPath – vyhledání křížku (obrázek č. 43), uložení do proměnné 

cross, kliknutí na něj, které způsobí vybrání všech poboček, následného vyhledání textu 

„Zobrazit“, jeho uložení do proměnné display a kliknutí na něj docílíme potvrzení hodnot ve 

formuláři faktur a zobrazení výpisu jednotlivých faktur za období minulého měsíce 

zobrazeného na obrázku č. 23. 

cross = tester.eyes.get_element_by_image('./cross.png') 

tester.hands.click(cross) 

display = tester.eyes.get_element_by_substring_text("Zobrazit") 

tester.hands.click(display) 

 

Skript č. 11: Výběr všech poboček a potvrzení formuláře filtr faktur  

(Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 

  

Obrázek č. 43: Obrázek s názvem cross.png – zrušení výběru poboček  

(Zdroj: Vlastní zpracování v testovacím TimeMissionu) 

Následuje proces stažení faktur v cyklu, tentokrát použitím cyklu while. Nejprve se vyhledá 

ikona faktury (obrázek č. 44) a uloží do proměnné invoices.  

 
Obrázek č. 44: Obrázek s názvem save.png – ikona faktur  

(Zdroj: Vlastní zpracování v testovacím TimeMissionu – zvětšené) 

Poté je použit cyklus while, který pracuje do té doby, než je daná podmínka splněna. V tomto 

případě tedy do doby, dokud je nalezena ikona faktury a uložena do proměnné invoices. Po 

nalezení příslušné ikony je na ni pravým tlačítkem kliknuto. Tím se zobrazí kontextové menu, 

kde je na výběr položka „Uložit odkaz jako“. Vyhledávání položky pomocí textu však ne 

vždy fungovalo správně, bylo proto použito vyhledání podle obrázku tlačítka (obrázek č. 45) 

a uložení do proměnné save_as.  
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Obrázek č. 45: Obrázek s názvem save_as.png - odkaz ke stažení dokumentu 

(Zdroj: Vlastní zpracování v kontextovém menu) 

Na tu je posléze kliknuto, což vede k otevření dialogového okna s názvem „Uložit jako“. Do 

proměnné path_input je uložen nalezený element – adresní řádek – specifikovaný obrázkem 

č. 46. 

 

Obrázek č. 46: Obrázek s názvem path.png – adresní řádek  

(Zdroj: Vlastní zpracování ve Windows Exploreru) 

Jeho obsah je vymazán a je tam vepsána adresa složky, která je uložena v proměnné 

folder_path. Následně je nalezeno tlačítko podle jeho názvu „Uložit“, uloženo do proměnné 

save a jeho stisknutím je daná faktura uložena v cílovém souboru. Aby bylo zajištěno, že se 

takto stáhnou všechny zobrazené faktury, je potřeba po každém jednotlivém stažení faktury 

zamaskovat příslušnou ikonu specifikovanou v proměnné invoices a následně nalézt ikonu 

další v pořadí. Při dalším procházení cyklu tak bude robot pracovat s následující ikonou a ve 

stejném principu pracuje až do nalezení a stažení té poslední. V tom okamžiku je cyklus 

dokončen a veškeré vyfiltrované faktury jsou staženy v příslušné složce tak, jak je zobrazeno 

na obrázku č. 27. Po stažení všech faktur jsou masky, skrývající jednotlivé ikony, smazány. 

invoices = tester.eyes.get_element_by_image('./save.png') 
while invoices: 

 tester.hands.right_click(invoices)  

 save_as = tester.eyes.get_element_by_image('./save_as.png')  

 tester.hands.click(save_as)  

 path_input= tester.eyes.get_element_by_image('./path.png')  

 tester.hands.clear_element(path_input) 

 tester.hands.type_text(path_input, folder_path)  

 save= tester.eyes.get_element_by_substring_text("Uložit") 

 tester.hands.click(save) 

 tester.eyes.add_screen_mask(invoices) 

 invoices = tester.eyes.get_element_by_image('./save.png') 
tester.eyes.clear_screen_masks() 

 

Skript č. 12: Proces stažení všech vyfiltrovaných faktur do příslušné vytvořené složky  

(Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 
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Dalším krokem je staženým fakturám přidat elektronický podpis. K tomu je potřeba složku 

se staženými fakturami nejprve otevřít. Toho je opět docíleno pomocí aplikace Spustit 

zobrazené na obrázku č. 40, jež je vyvolána příslušnou klávesovou zkratkou. Vepsáním 

adresy složky a potvrzením enterem je cílová složka otevřena. Dále se postupuje stejně jako 

v případě vývoje v softwaru UiPath – pomocí užití klávesových zkratek jsou označeny 

všechny faktury a posléze je zobrazeno jejich kontextové menu. Následně je vyhledán odkaz, 

reprezentován obrázkem č. 47, uložen do proměnné pdf_tools a je na něj kliknuto. 

 

Obrázek č. 47: Obrázek s názvem pdf_shellTools.png – odkaz na nástroje PDF-ShellTools (Zdroj: 

Vlastní zpracování v PDF-Shell Tools) 

To zobrazí kontextové podmenu (obrázek č. 11), kde se vyhledá obrázek č. 48, uloží do 

proměnné add_signature a opět se na něj klikne.  

 

Obrázek č. 48: Obrázek s názvem add_digi_signature – odkaz na otevření aplikace PDF-Shell Tools – 

Add digital signature (Zdroj: Vlastní zpracování v PDF-Shell Tools) 

Tím se otevře aplikace PDF-Shell Tools – Add digital signature (viz obrázek č. 13), kde již 

je jen potřeba vyhledat tlačítko „Sign“ (obrázek č. 49), uložit do proměnné sign, na to 

kliknout a tím všechny faktury podepsat. Faktury jsou tímto krokem elektronicky podepsány, 

jak je zobrazeno na obrázku č. 33. 

 

Obrázek č. 49: Obrázek s názvem sign.png – tlačítko přidávající elektronický podpis  

(Zdroj: Vlastní zpracování v PDF-Shell Tools) 
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pyautogui.hotkey('win', 'r') 

tester.hands.clear_element(open) 

tester.hands.type_text(open, folder_path+"\n") 

pyautogui.hotkey('ctrl', 'a') 

pyautogui.hotkey('shift', 'f10') 

pdf_tools=tester.eyes.get_element_by_image('./pdf_shellTools.png') 

tester.hands.click(pdf_tools) 

add_signature = tester.eyes.get_element_by_image('./add_digi_signature.png') 

tester.hands.click(add_signature) 

sign = tester.eyes.get_element_by_image('.sign.png') 

tester.hands.click(sign) 

Skript č. 13: Proces přidání elektronického podpisu (Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 

Ve zbývající části – odeslání elektronicky podepsaných faktur již není použita knihovna 

AiVIRO, ale jiné speciální knihovny implementované ve vývojovém prostředí JetBrains 

PyCharm. Ty jsou určené pro práci s navázáním spojení s SMTP serverem a odesláním zpráv 

opět skrze aplikaci Microsoft Outlook. Naimportované knihovny os potom slouží ke 

spolupráci s operačním systémem. 

import smtplib 

from email.mime.text import MIMEText 

from email.mime.multipart import MIMEMultipart 

from email.mime.base import MIMEBase 

from email import encoders 

import os.path 

from os import listdir 

from os.path import isfile, join 

Skript č. 14: Naimportování knihoven pro odeslání emailových zpráv  

(Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 

Pro účely odeslání emailových zpráv byla vytvořena funkce send_email, pracující 

s argumenty jako je receiver, subject, message, a attachment_location, reprezentující ve 

stejném pořadí: příjemce zpráv, předmět zprávy, tělo zprávy a specifikaci přílohy. V případě, 

že by příloha nebyla připojena žádná, je defaultně nastavena hodnota prázdných uvozovek 

– tedy bez příslušné cesty souboru.  

V proměnné sender je uložena adresa odesílatele. Ta je stejná jako při realizaci robotické 

automatizace za pomocí UiPath technologie. Jednotlivé argumenty jsou posléze přiřazeny 

příslušným aktivitám. 
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def send_email(receiver, 

 subject, 

 message, 

 attachment_location = ''): 

 

 sender = 'xmudri03@vutbr.cz' 

 

 msg = MIMEMultipart() 

 msg['From'] = sender 

 msg['To'] = receiver 
 msg['Subject'] = subject 

 

 msg.attach(MIMEText(message, 'plain')) 

 

 if attachment_location != '': 

 filename = os.path.basename(attachment_location) 

 attachment = open(attachment_location, "rb") 

 part = MIMEBase('application', 'octet-stream') 

 part.set_payload(attachment.read()) 

 encoders.encode_base64(part) 

 part.add_header('Content-Disposition', 
 "attachment; filename= %s" % filename) 

 msg.attach(part) 

 

 try: 

 server = smtplib.SMTP('smtp.office365.com', 587) 

 server.ehlo() 

 server.starttls() 

 server.login(email_login, email_password) 

 text = msg.as_string() 

 server.sendmail(sender, receiver, text) 

 print('email sent') 

 server.quit() 
 except: 

 print("SMPT server connection error") 

 return True 

Skript č. 15: Funkce send_email (Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 

Další část kódu poté zajišťuje, při uvedení adresy přikládaného souboru, jeho vložení 

k emailové zprávě se jménem příslušného souboru. Dále je nadefinováno navázání spojení 

se serverem, přihlášení k emailu odesílatele zpráv, odeslání zpráv, potvrzení o úspěšnosti 

či neúspěšnosti připojení na server a nastavení stavu odeslání emailových zpráv zobrazujícím 

se ve vývojovém prostředí.  

Do listu invoices jsou cyklem uloženy názvy jednotlivých elektronicky podepsaných faktur. 

V cyklu je potom pro každou jednotlivou fakturu (reprezentovanou proměnnou files) volána 

funkce send_email, které jsou specifikovány veškeré potřebné informace do jejich 
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argumentů. Email příjemce je zde opět diploma.thesis@email.cz. Do předmětu zprávy je 

vloženo číslo (název) jednotlivé faktury, od které je oddělena přípona souboru začínající 

tečkou a které se s každým provedením cyklu mění. Tělo zprávy obsahuje naformátovaný 

text se započetím nového řádku pomocí příkazu “\n”. Adresa pro přiložení souboru je složena 

z cesty složky, kam byly faktury staženy, k té je přidáno lomítko oddělující složku od názvu 

souboru a následně je připojen název souboru, který se v každém kole cyklu též změní. Takto 

jsou všechny emaily postupně odeslány a výsledný stav je stejný jako ten zobrazený na 

obrázku č. 37.  

invoices = [f for f in listdir(folder_path) if isfile(join(folder_path, f))] 

for files in invoices: 

 send_email('diploma.thesis@email.cz', 

 'Faktura č.: '+files[:files.rfind(".")], 

 'Dobrý den,\nv příloze naleznete elektronicky podepsanou fakturu za minulý měsíc.\nS přáním 

hezkého dne,\nMudrich Tomáš.', 

 folder_path+"/"+files) 

 

Skript č. 16: Volání funkce send_email v cyklu (Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 

Na závěr provedení dané automatizace je již jen přidáno zobrazení zprávy o tom, kolik 

elektronicky podepsaných faktur a tím i emailů bylo odesláno – viz obrázek 50.  

from tkinter import messagebox 

messagebox.showinfo("Message", str(len(invoices))+" emails successfully sent!") 

Skript č. 17: Zobrazení zprávy o stavu odeslání emailových zpráv  

(Zdroj: Vlastní zpracování za použití knihoven) 

 

 
 

Obrázek č. 50: Zpráva informující o odeslaných emailech (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tímto krokem je vývoj robotické automatizace druhým vybraným technologickým 

prostředkem ukončen. Následuje porovnání jednotlivých řešení. 



101 
 
 

3.3.4 Porovnání automatizací 

Jednotlivá řešení robotických automatizací jsou porovnána z hledisek vývoje a možností 

použitých prostředků a také z finančního a časového hlediska. Na závěr je vybráno 

výhodnější řešení, které je doporučeno k realizaci. 

 Porovnání vývoje a možností prostředků 

Tabulka zobrazená na následující straně obsahuje hlavní výhody a nevýhody, které jednotlivé 

prostředky, jež jsem použil pro realizaci robotické automatizace, mají a na které jsem při 

jejich používání narazil.  

V případě UiPath je nesmírné ulehčení při vývoji možnost využití rekordéru. „Kostra“ 

automatizace tak může být vytvořena pomocí tohoto nástroje. Občas je ovšem naopak 

problém k takto vytvořené části automatizace vytvořit přesně definovaný selektor, který 

specifikuje konkrétní místa, se kterými se pracuje. Výhodou je rozsáhlá online podpora se 

stovkami již položených a zodpovězených otázek na diskuzních fórech včetně spousty 

tutoriálů a návodů. Používání UiPath je velice intuitivní a po projití základního online kurzu 

lze velice rychle začít vyvíjet svojí vlastní robotickou automatizaci. Vytvořený robot může 

být spuštěn na pozadí a uživatel počítače se tak v průběhu jeho vykonávání může soustředit 

na jiné činnosti. Mezi nevýhody, oproti programování v jazyce Python, patří omezené 

možnosti. UiPath má určitý počet funkcí a aktivit, které lze využít, avšak nelze si je vždy 

upravit přesně na míru, nebo podle sebe tak, jak to situace vyžaduje. 

Naopak při použití programovacího jazyka Python zde jsou neomezené možnosti vývoje. 

Knihovna AiVIRO nabízí velké množství funkcí potřebných k automatizaci. Další nástroje 

je možno získat implementováním dodatečných knihoven, kterých jsou k dispozici obrovská 

množství. Velikou výhodou při používání AiVIRa byla též možnost spolupráce přímo s jeho 

vývojáři, kdy jsem se na ně mohl obrátit pro radu, pokud jsem narazil na nějaký problém 

s implementovanou knihovnou. Nevýhodou ovšem je, že k tomu, aby člověk využil plného 

potenciálu programovacího jazyka Python a vývojového prostředí, musí již oplývat určitými 

znalostmi z oblasti programování. Není zde též možnost využití rekordéru a každý krok musí 

být naprogramován postupně. To na jednu stranu může zpomalit proces vývoje, na druhou 

stranu ale i usnadnit, protože můžeme postupovat podle vlastních nadefinovaných postupů. 
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Vytvořený robot zde není prováděn na pozadí počítače a je potřeba, aby se jeho uživatel 

věnoval činnostem mimo tento počítač. To však nezabere více než několik minut. 

Tabulka č.: 10: Porovnání vývoje a možností prostředků (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Software UiPath AiVIRO 
V

ýh
o

d
y 

Obsahuje rekordér 
Možnost využití předdefinovaných 

funkcí a objektů 

Rozsáhlá online podpora 
Možnost propojení s jinými 

knihovnami a moduly 

Není potřeba předchozích znalostí Neomezené možnosti 

Proces může být prováděn na pozadí  Podpora vývojářů AiVIRa 

N
ev

ýh
o
d
y

 Omezené možnosti 
Potřeba znalosti programovacího 

jazyka Python 

  
Neobsahuje rekordér, vše nutno 

ručně naprogramovat 

  Proces není prováděn na pozadí 

Obě řešení splnily kritérium funkčnosti, kdy poskytují stejné outputy jako při provádění 

procesu lidskou obsluhou a též kritérium samostatnosti, kdy jsou oba roboti schopni 

samostatného provedení procesu. 

Časové porovnání 

Vývoj robotické automatizace prostřednictvím technologie UiPath trval 105 hodin, což je 

o 25 hodin více, než bylo předpokládáno v časovém harmonogramu změny. Při vývoji touto 

technologií jsem narazil na neočekáváné problémy, jejichž řešení zabralo velké množství 

času. Časová rezerva 38 hodin však byla pro dodržení předpokládaného termínu dostatečná 

a celková doba realizace (včetně analýzy, přípravy, školení a implementace – 32 hodin) tak 

činí 137 hodin. RPA vytvořené tímto softwarem bylo schopno daný proces pro 15 vzorových 

faktur uskutečnit za 1 minutu a 15 vteřin. 

V případě použití technologie AiVIRO se naopak vývoj oproti předpokládané časové 

hodnotě snížil na 75 hodin. Po přičtení dalších aktivit spojených se změnou (32 hodin) je 

celková doba realizace změny 107 hodin. RPA vytvořené tímto softwarem bylo schopno 

daný proces pro 15 vzorových faktur uskutečnit za 4 minuty a 25 vteřin. 
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Z časového hlediska byla tedy knihovna AiVIRO vyvinuta rychleji, provádění následně 

zrobotizovaného procesu je však o poznání pomalejší než v případě UiPath. U obou řešení 

se však jedná pouze o řádově jednotky minut. 

U obou technologií byla dodržena hranice 150 hodin stanovená při plánování harmonogramu 

změny. Bylo též splněno kritérium doby trvání obsluhy procesu. Doba provádění procesu 

oběma roboty je mnohonásobně kratší než doba provádění lidskou obsluhou. 

Finanční porovnání 

Aby bylo možné porovnat finanční náklady obsluhy procesu před a po zautomatizování, je 

potřeba definovat časový rámec potřebný pro provedení daného procesu a mzdové náklady 

za jednotku času – hodinu. Před automatizací byl proces prováděný účetní společnosti, které 

je přiřazena hodinová sazba 600 Kč. Provádění procesu se opakuje každý měsíc, kdy se 

pracuje s desítkami faktur. V průměru se jedná o 6 hodin práce měsíčně, ročně je to potom 

72 hodin. Kumulativní náklady provádění procesu za pět let tak činí hodnotu 216 000 Kč. 

Tabulka č.: 11: Tabulka mzdových nákladů na proces vykonávaný lidskou obsluhou  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 1 2 3 4 5 

Strávený čas (h/rok) 72 72 72 72 72 

Mzdové náklady (Kč) 43 200 43 200 43 200 43 200 43 200 

Kumulativní náklady (Kč) 43 200 86 400 129 600 172 800 216 000 

Realizace robotické automatizace trvala s použitím jednotlivých technologií rozdílnou dobu. 

To se následně projevilo i ve finančním porovnání jednotlivých řešení. Hodinová sazba pro 

vývojáře je stanovena 400 Kč. 

V případě UiPath je celková doba realizace 137 hodin. Mzdové náklady prvního roku 

obsahují vývoj samotný. V následujících letech jsou mzdové náklady mnohonásobně nižší, 

pouze za údržbu robotické automatizace v časovém rámci 5 hodin/rok. Kumulativní mzdové 

náklady použitím technologie UiPath jsou po pěti letech 62 800 Kč. 
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Tabulka č.: 12: Tabulka mzdových nákladů na vývoj robotické automatizace za pomoci technologie 

UiPath (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 1 2 3 4 5 

Strávený čas (h/rok) 137 5 5 5 5 

Mzdové náklady (Kč) 54 800 2 000 2 000 2 000 2 000 

Kumulativní náklady (Kč) 54 800 56 800 58 800 60 800 62 800 

Realizace RPA použitím knihovny AiVIRO je stanovena na 107 hodin. Stejně jako 

v předešlém případě i zde jsou mzdové náklady na vývoj jednorázové a v následujících 

rocích je účtována hodnota pouze za údržbu robotické automatizace, jež zabere opět 5 hodin 

ročně. Kumulativní mzdové náklady použitím technologie AiVIRO jsou po pěti letech 50 

800 Kč. 

Tabulka č.: 13: Tabulka mzdových nákladů na vývoj robotické automatizace za pomoci technologie 

AiVIRO (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 1 2 3 4 5 

Strávený čas (h/rok) 107 5 5 5 5 

Mzdové náklady (Kč) 42 800 2 000 2 000 2 000 2 000 

Kumulativní náklady (Kč) 42 800 44 800 46 800 48 800 50 800 

V grafu zobrazeném na další stránce je znázorněn vývoj kumulativních mzdových nákladů 

před automatizací a po automatizaci s použitím dvou technologií pro vývoj.  

Pro použití robota vyvinutého za pomocí knihovny AiVIRO není potřeba pořizovat žádnou 

licenci, jelikož je daná knihovna vyvíjena přímo ve společnosti ARTIN. V grafu je patrné, 

že použitím technologie AiVIRO se daná realizace změny vyplatí již na konci prvního roku 

jejího zavedení. Kumulativní náklady prvního roku implementace robotické automatizace 

s použitím AiVIRa jsou nižší než ty v případě obsluhy procesu lidskými zdroji.  

V případě druhého řešení, realizovaného pomocí technologie UiPath, by daná realizace 

začala být finančně výhodnější než původní řešení s počátkem druhého čtvrtletí druhého 

roku, pokud se počítá pouze se mzdovými náklady. Užití UiPath technologie v sobě však 

zahrnuje zakoupení licencí programu (pro vývoj a účel práce využívaná Community Cloud 



105 
 
 

verze, poskytovaná zdarma), které se ročně obnovují. Ceny těchto licencí jsou individuální 

pro každou společnost, podle její velikosti a typu použití. Dá se ale odhadnout, že by se roční 

náklady pohybovaly v desítkách tisíc Kč navíc.  

Z finančního hlediska se tak pro společnost ARTIN dá označit řešení vyvinuté za pomocí 

knihovny AiVIRO jako efektivnější. Rozdíl v pátém roce je mezi původním a navrhovaným 

řešením značně podstatný. Zavedením robota vytvořeného za použití technologie AiVIRO 

by se po pěti letech ušetřila částka 165 200 Kč. 

 

Graf č. 4: Přehled kumulativních mzdových nákladů původního a nových řešení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Mzdové náklady na vývoj jednotlivých řešení jsou nižší než očekáváné maximální mzdové 

náklady určené v návrhu změny. Tato stanovená podmínka je tedy také splněna. 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práce byly vysvětleny teoretické základy automatizace a její dělení. Byla 

představena společnost ARTIN spol. s.r.o., jejíž pracovní prostředí bylo analyzováno a na 

základě výsledků byla stanovena doporučení, jak ho ještě více zefektivnit a vylepšit. Bylo 

navrhnuto zautomatizování procesu, který byl vybrán, analyzován a popsán. Byl vypracován 

postup zavedení změny pomocí Lewinova modelu, který obsahuje časový harmonogram, 

předpokládaný rozpočet a analýzu rizik se stanovením vhodných opatření pro jejich 

minimalizaci, včetně vytvoření mapy rizik.  

V práci je dále uveden přehled nejpopulárnějších nástrojů pro vývoj robotické automatizace, 

které jsou zkoumány a popsány. Z těchto nástrojů byl posléze vybrán software UiPath, který 

byl použit pro realizaci robotické automatizace vybraného procesu. Realizace je v této práci 

detailně popsána a vysvětlena.  

Druhým technologickým prostředkem, který byl využit pro vývoj další verze robotické 

automatizace byla knihovna AiVIRO, vyvíjená právě v analyzované společnosti ARTIN. 

Realizace s využitím této knihovny a dalších importovaných knihoven byla vyvíjena 

prostřednictvím programovacího jazyka Python. Realizace touto metodou byla zde též 

detailně popsána a vysvětlena.  

V další části práce jsou obě řešení zhodnocena z několika hledisek – vývoje a možností 

robota, finančního a časového. Z časového hlediska bylo náročnější vyvinout robota pomocí 

UiPath softwaru, na druhou stranu robot vyvinutý za pomoci knihovny AiVIRO potřebuje 

několikanásobně více času pro provedení procesu. Do budoucna se však počítá s optimalizací 

knihovny a jejího dalšího vývoje, který by čas pracování robota mohl zkrátit. Z finančního 

hlediska se vyplatí řešení vyvinuté s pomocí AiVIRa, jehož implementace by se vyplatila již 

v prvním roce a po pěti letech by ušetřila až 165 200 Kč. Z pohledu vývoje a možností robota 

má AiVIRO nespornou výhodu v tom, že je vyvíjené týmem přímo ve společnosti ARTIN. 

Náklady na licenci jsou tedy nulové a podpora i jakákoliv změna robota je zde možno 

realizovatelná ve velmi krátkém časovém období. Vývojáři společnosti též mají velice dobré 

povědomí o vnitřních informačních systémech a firemním pracovním prostředí. 
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Na základě výsledků porovnání společnosti ARTIN doporučuji implementaci řešení 

vytvořené prostřednictvím knihovny AiVIRO. Knihovna je neustále ve vývoji a v budoucnu 

může dojít k urychlení provedení daného procesu.  

Implementace návrhu dané změny by společnosti zajistila ušetření nejen nákladů spojených 

s obsluhováním procesu lidskou obsluhou, ale i zvýšení efektivity a zajištění bezchybného 

provedení procesu.  
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