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Abstrakt: Článek poukazuje na odlišný pohled na procesní modelování při řízení 
firmy. Klasické dělení procesů na klíčové, řídící a podpůrné je vhodné pro optimalizaci 
procesů z hlediska produktu/služby a nabízí statický pohled na chod firmy. Článek 
seznamuje s jiným dělením procesů a to  na  procesy transformační, konkurenční,  
kvalifikační a podpůrné, které může být vhodným nástrojem při naplňování 
strategických cílů a zvyšování  konkurenceschopnosti firmy. Takový přístup vychází 
z hierarchie procesů vzhledem k jejich roli v dynamice podnikání v čase. Základním 
znakem této dynamiky jsou možné přesuny procesů v rámci kategorií. Jako významná 
aktivita je zkoumána i  hierarchie  procesů, kde se dává důraz na přístup  
managementu vzhledem ke strategii a rozvoji firmy. 

Klíčová slova: proces, transformační, konkurenční, kvalifikační a podpůrné procesy, 

dynamika procesů, hierarchie procesů.  

Abstract: The paper points to a different view of the process modeling for 
management of a company. Classical division of processes on main (key), managing 
and support is suitable for process optimization in terms of product / service, and 
offers a static view of the business at some point. The paper introduces another 
division of processes, namely transformational, competitive, qualifying and support 
processes, which can be a useful tool in the fulfilling of strategic objectives and 
enhancing the competitiveness of businesses. Such an approach provides insight into 
the dynamics of the processes with respect to their role in the dynamics of business in 
the time. A basic feature of this dynamic are the possible reallocations of processes 
within categories. As important activity is the process hierarchy is investigated, which 
gives emphasis on the management approach with respect to the strategy and 
development of the company. 

Keywords: proces, transformation, competitive, qualification and supporting 

processes, the dynamics of processes, hierarchy of processes. 

1. Úvod 

Strategické řízení je nezbytná aktivita, kterou se musí management a „stakeholders“  
(zahrnuje osoby a instituce, které jsou spojeni s danou organizací – vlastníci, 
manažeři, zaměstnanci,…) zabývat, aby zajistili trvalý  rozvoj firmy.  Efektivním 
nástrojem pro takovou aktivitu je procesní řízení. Existuje paradigma jak pojímat 

mailto:rihova@prf.jcu.cz


Zora Říhová 

 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2016 84 

procesy v klasickém členění na procesy hlavní, řídící a podpůrné. Na základě 
teoretických poznatků i poznatků z praxe vím, že to  není úplně komfortní pro 
konkrétní nastavování procesů ve firmách a tím ani pro výuku, pokud má odrážet 
potřeby praxe.  Realizace nových projektů přináší i nové procesy, kde  výsledkem 
jejich zavedení mohou být nastaveny nové procesy. Hlavně se ale  může úloha 
některých procesů měnit - stávají se významnějšími či naopak méně významné pro 
fungování firmy. Proto by bylo vhodné využívat v praxi a i ve výuce také odlišné -  
dynamické - chápání průběhu procesů  a upozornit na jiné  paradigma pohledu na 
procesy rozvíjením myšlenky upravené systematizace procesů (Edwards, Ch., 
Peppard J.,1997). Prodiskutujeme dále, jak dynamický pohled na procesy může 
přispět k rozvoji strategie firmy a možnosti účelné alokace prostředků v souvislosti se 
změnou podmínek působení firmy (organizace). 

2. Metodické zázemí 

Proces je podle definice Hammer, Champy, (1993) účelně naplánovaná a realizovaná 

posloupnost činností, ve kterých za pomoci odpovídajících zdrojů probíhá 
transformace vstupů na výstupy. Norma ČSN ISO 9001:2001 (2009) definuje proces 
jako soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 
přeměňují vstupy na výstupy. Dalších definic procesu existuje celá řada (Řepa, 2007), 
(Svozilová, 2011), Basl (2011). 

Mezi základní charakteristiky procesu patří jeho opakovatelnost, má svého vlastníka, 
svého zákazníka (externího, interního), svůj výstup a výstup, i jasné hranice (začátek, 
konec, návaznost na jiné procesy), je měřitelný. Procesní řízení se věnuje definici a 
popisu procesů, a jejich  vazeb, sledování  a řízení procesů, jejich měření a 
zlepšování. Soustavné aktualizování a zlepšování  procesů by mělo probíhat na všech 
stupních řízení společnosti tak, aby se naplnily strategické cíle společnosti.  

Typickým přístupem je členění procesů z hlediska produktu. Např. Basl,J. (2011) člení 
procesy na hlavní, vedlejší a podpůrné. Řepa,V. (2007) má kategorizaci na procesy 
hlavní a podpůrné. Další možností je dělení procesů na řídící, hlavní a podpůrné 
(Šmída,2007). Členění procesů podle produktu je platné ve firmě v určité situaci/čase, 
tedy členění, které můžeme označit jako  statické.   

Z hlediska strategie či reengeneringu firmy je důležité  i dělení procesů z hlediska 
rozvoje či zlepšování  konkurenceschopnosti firmy, tedy členění dynamické (Edwards, 
Ch., Peppard J.,1997), které se ale nyní v užívané  teoretické  literatuře neobjevuje.   

V dalším textu je stručné vyhodnocení obou  přístupů hlavně z hlediska autorčiných 
dosavadních praktických zkušeností s modelováním procesů v konkrétních 
organizacích i z hlediska výuky této problematiky. 

V současnosti se v teorii  klasifikaci procesů  nevěnuje pozornost, spíše se zkoumají 
dílčí aspekty např. rizika  procesů ( Pika,A. ,Wynn, M.T., Fidge, C.J, 2016) nebo 
specifika řízení procesů (Ayora,C., Torres, V., Vara, J. L., Pelechano, V. 2016). 

Jak už bylo řečeno výše běžně se používá klasifikace procesů z pohledu produktu a 
procesy se dělí nejčastěji na řídíc, hlavní/klíčové a podpůrné. V tomto pojetí dělení 
umožňuje optimalizovat průběhy procesů a staticky sleduje stav firmy v určitém 
okamžiku, ale v podstatě neslouží k tomu, aby na něm bylo možno stavět rozvoj firmy 
(odvodit další vývoj efektivnosti a konkurenceschopnosti firmy). Klíčové procesy jsou 
důležité pro vytvoření produktu/služby, řídící procesy organizují zdroje, informace a 
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čas. Podpůrné procesy pak zajišťují základní předpoklady pro existenci firmy. 
Okamžitý průřez v čase dává přehled o současné situaci ve firmě,  ale není z něj 
možno predikovat vývoj v čase.  

Odlišné pojetí, kterým se budeme v dalším textu zabývat vychází z toho, že ne 
všechny procesy, které se v podniku vyskytují, přispívají k zabezpečení podnikové 
strategie a rozvoje konkurenceschopnosti firmy stejnou měrou.  Je třeba vybírat 
procesy, které pro rozvoj organizace  jsou podstatné a těmto  procesům se přednostně   
věnovat ze strany vrcholového managementu a klíčových stakeholders.  Další  
procesy, které  mohou např. přispět k optimalizaci výroby, optimalizaci administrativy, 
zefektivnění informačních toků apod., jsou pro firmu důležité, ale pro její rozvoj nejsou 
tak podstatné . 

Nyní bude uveden základní pojmový aparát, se kterým budeme dále pracovat. 

Z hlediska strategie firmy  se dělí procesy na transformační, konkurenční, kvalifikační 
a podpůrné. Tento pohled byl formulován v  (Edwards, Peppaerd, 1997) a jsem 
přesvědčena, že pro rozvoj firmy je  výhodné  tento přístup preferovat, neboť odráží 
životní cyklus procesu od jeho zavedení, realizaci až po jeho ukončení.  

Podstata tohoto přístupu je v rozdělení procesů podle jejich přínosu vzhledem  
k dynamice podnikání (dynamické pojetí) a druhým významným rysem je jejich členění 
vzhledem k rozvoji  konkurenceschopnosti podniku  (hierarchizace procesů). Věřím, že 
s tímto přístupem je potřeba seznmovat  praxi i tento postup vyučovat. Toto členění 
lze použít jak v  komerční sféře, tak ve veřejném sektoru (i když zde je tlakem na 
změnu procesů  zejména legislativa či požadavky občanů). 

Stručně budou nyní popsány základní kategorie procesů. 

2.1 Transformační procesy  

Transformační procesy by nám měly zabezpečit pokud možno trvale dosahovat 
konkurenceschopnost a tedy budoucí  potřebné způsobilosti. Vzhledem k tomu, že 
obecně neexistuje udržitelná konkurenční výhoda, je třeba neustále hledat nové 
možnosti v získávání žádoucího podílu na trhu. Je tedy třeba se starat stále a s 
maximálním důrazem o inovační procesy v širokém slova smyslu vzhledem k tomu, že 
podnikatelské prostředí se stále a velmi dynamicky mění- např. pokrok v technologii či 
objevy vědy, ale také naše postavení na trhu může změnit schopnost konkurence 
okopírovat  naše procesy apod. V úvahu  je nutné vzít také pohled zákazníka, jehož 
vkus či potřeby se mění. Zvládnutí těchto změn vyžaduje  určité druhy procesů, které 
umožní získání nových způsobilostí prostřednictvím technických nebo organizačních 
inovací – proto tyto procesy nazveme transformační - a zajistí naší 
konkurenceschopnost  v budoucnu (např. výzkum a vývoj nových  výrobků nebo 
technologií, implementace nového informačního systému, školení zaměstnanců, 
programy rozvoje a výcviku managementu,…). Úspěšnost těchto procesů závisí na 
pohotovosti, tvořivosti a schopnosti adaptability  či znalostech pracovníků všech 
úrovní, ale především managementu. 

2.2 Konkurenční procesy 

Mezi konkurenční je nutné zařadit  procesy  již zformované  a de facto zajišťující status 
quo, čili  profilují danou firmu v daném konkurenčním prostředí. Je to tedy o 
procesech,  které   zákazníkům přinášejí jimi oceňovanou hodnotu na trhu, na kterém 
firma působí. Tyto procesy se tedy zabývají uspokojováním zákaznických požadavků 
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a zároveň překonáváním konkurence. Konkurovat můžeme různě - cenou (pak 
sledujeme procesy, které umožňují dosáhnout nízké ceny oproti konkurentům) nebo 
kvalitou např. „šitím na míru“ (variabilitou typů a provedení), kratší dobou 
výstavby/dodávky,  způsobem doručení či balením, výkonností poskytovaných služeb 
apod. 

2.3 Kvalifikační procesy 

Do této kategorie řadíme procesy, které jsou samozřejmým předpokladem existence v 
daném oboru (např. dosahování přiměřené efektivity/zisku, dodržování standardů a 
norem produktů,  dodržování ekologických pravidel, sledování módních trendů, ...), 
které ale v zásadě nemají zásadní  vliv na rozvoj konkurence schopnosti firmy. 
V rámci těchto  procesů je snaha o neustálé snižování nákladů a zvyšování 
výkonnosti. Pokud by výkonnost v těchto procesech nebyla na dostatečné úrovni, byla 
by to nevýhoda pro danou firmu.  Proto je třeba v této kategorii usilovat  alespoň  
o průměrnou úroveň daného odvětví. Zajímavá je otázka v případě, kdy některé  
kvalifikační procesy by  byly na nadprůměrné úrovni oproti konkurenci – pak by mohlo 
jít o plýtvání zdroji, ale nemá to vliv na konkurenční procesy. Excelentní výroba není 
relevantní, nejsou-li zákazníci, kteří o to stojí. Je tedy nutné vědět, co je konkurenční 
proces a co kvalifikační a proč zákazníci chtějí výrobky dané firmy.   Jde o procesy, 
které většinou  přímo  uspokojují  požadavky zákazníků, zaměstnanců, akcionářů a 
dalších zainteresovaných osob. 

Procesy pro existenci  v oboru – kvalifikační procesy -  musí management umět 
v těchto procesech  především zacházet s náklady  a zvyšovat produktivitu (průběžně 
investovat, školit lidi,….)  a jejich úroveň musí  odpovídat  běžné  kvalifikační struktuře  
daného odvětví.  Náklady a produktivitu musíme vidět z širšího pohledu, nejde jen  
o samotnou výrobu, ale i o efektivní výzkum, výkonnou prodejní a nákupní síť, 
správnou personální politiku – to vše je zdroj produktivity a efektivnosti firmy. 

Samostatnou položkou kvalifikačních procesů jsou vztahy finanční (např. úvěrové 
nebo daňová politika) a i významnou roli hrají vztahy vlastnické, způsoby ovládání 
firmy a distribuce výnosů.  Jde  často o velmi významné a složité procesy, které se 
kupodivu málo zkoumají. Samozřejmě i např. změny vlastnické struktury mohou být 
konkurenčním procesem nebo transformačním, ale v každé firmě existují a  měly by 
být popsány. 

2.4 Podpůrné procesy 

Do této kategorie patří procesy, které jsou nezbytné pro chod firmy (účetnictví, 
personalistika, informatika, úklid,….) a poskytují podporu  ostatním kategoriím 
procesů.  

3. Dynamika a hierarchie procesů 

3.1 Dynamika procesů ve firmě 

Každý proces má svůj životní cyklus. Vývojem firmy v určitém prostředí vznikají 
procesy, které  jsou reakcí na interní i externí změny. Důležité je, aby tyto procesy byly 
cílevědomě řízeny a nastavovány tak, aby přispívaly k úspěšnému vývoji firmy. 
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Z určité potřeby nastavíme takový proces, který má zásadní vliv na budoucí fungování 
firmy, to znamená, že firmu více či méně transformujeme  do jiné podoby. Tím se 
vytvoří  nové způsobilosti nebo posílí existující způsobilost. Transformační proces má 
určitou omezenou životnost, po dobu dosažení cíle. Zánik procesu je spojen 
s ukončením jeho smyslu, např. zajištěním nových potřeb (např. proces implementace 
informačního systému zanikne v momentě zavedení informačního systému do 
produkčního provozu) nebo  splněním úkolu (např. proces transformace při fúzi dvou 
společností). Z hlediska popisovaného  modelu se transformační proces mění na 
proces jiné kategorie a po určitou dobu funguje v této kategorii (viz  Obr.1) nebo 
zaniká.  
 

 
 

Obr. 1.  Dynamika procesů. Zdroj autor 

Tento obrázek se snaží názorně, byť zjednodušeně vyjádřit, že vzhledem 
k dynamickému rozvoji okolí firem i dosahování postupných rozvojových cílů, dochází 
k tomu,  že  realizací transformačního  procesu (získání nových dovedností, 
technologie, procesu) se mění   umístění procesů –   proces přejde do  konkurenčních 
(zavedený nový informační systém, nový  produkt), kvalifikačních (zásluhou 
konkurence se náš konkurenční proces  změnil na kvalifikační (příklad ze 
strojírenského prostředí: při nasazování NC strojů byla třeba  transformace výroby, 
zavedení software, školení lidí – před 20let zavedení NC strojů byla konkurenční 
výhoda dnes jde o standard v oboru) či podpůrných (např. certifikace ISO byla v 
kategorii konkurenčních procesů, pak kvalifikační a nyní je získání certifikace nebytný 
základ a tedy podpůrný proces  
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Zrovna tak konkurenční proces, který např. bude konkurencí následován/okopírován,  
se stane posléze v oboru standardem a tedy procesem kvalifikačním. Tím se o něj 
management přestane starat jako o konkurenční  a bude hledat jiné možnosti získání 
převahy nad konkurencí. Může to být i v případě, že firma není schopna dále 
konkurenční proces zlepšovat a proces by měl být pojímán  jako kvalifikační. Zároveň 
může být jiný existující kvalifikační proces viděn jako potenciálně konkurenčně 
přínosný (např. v důsledku růstu cen na trhu) a můžeme se o něj přednostně starat a 
přesunout jej do kategorie konkurenčních procesů. Okolnostmi může dojít také k tomu, 
že podpůrný proces musíme změnit a zařadit do kategorie konkurenční nebo 
kvalifikační. Tento poněkud schematický výkladem chce ozřejmit, že každá firma je 
živý organismus, kde skladba a význam jednotlivých procesů se neustále mění. 

Obr. 1 je obecné schéma podle kterého se nedá v konkrétním případě vždy 
postupovat, nicméně management by měl umět rozhodnout i významu jednotlivých 
procesů a tím zprostředkovaně i o zařazení do jednotlivých kategorií. Přeměny 
procesů a přesouvání z kategorie do kategorie vyjadřuje  dynamiku/změny, které se 
dějí vnitřní optimalizací či vnějšími podmínkami. 

3.2 Hierarchie procesů 

Uvedená klasifikace (Obr.1) umožňuje pohled na procesy v čase a zároveň na význam 
jednotlivých procesů. . Tím dává managementu možnost  vyčlenění zdrojů na právě 
potřebné nebo důležité procesy z hlediska rozvoje či udržitelnosti podnikání.  
Hierarchizace procesů je důležitá z toho hlediska, na jakou úroveň řízení a s jakou 
alokací zdrojů se má o dané procesy starat. To znamená stanovit nejvhodnější úroveň 
řízení a alokovat prostředky na procesy podle jejich významu pro fungování firmy.  
Říkáme-li, že transformační procesy jsou fungování firmy nejdůležitější, pak zdroje by 
měly být přednostně uvolňovány tyto procesy a řídit tyto procesy by měl vrcholový 
management firmy. 

Samozřejmě v konkrétní firmě při formulování procesů dává tento přístup obecný 
návod nikoli šablonu, jak konkrétně postupovat. 

Hierarchizaci procesů nelze popsat obecně. Má-li  se management  starat o procesy 
transformační a konkurenční, pak on rozhodne (ev. vlastníci), jaká bude hierarchie 
procesů. Zcela jistě rozhodování o strategii a rozvíjení konkurenceschopnosti  patří 
vrcholovému managementu.  

O procesy kvalifikační  a podpůrné  by měli pečovat manažeři na střední ev. nižší 
úrovni.  Tyto procesy lze často i outsourcovat (účetnictví, informační technologie, 
subdodávky,…). Rozdělení zodpovědnosti managementu se může  zdát banální, ale 
často se ve firmě na vrcholové úrovni řeší detaily a nebo se střednímu a nižšímu 
managementu  přidělují úkoly týkající se strategie firmy, které jsou mimo rozsah jejich 
pravomoci a zodpovědnosti. 

Tato hierarchizace procesů je zvláště významná pro modelování procesů v konkrétní 
firmě tak, aby se racionálně využíval čas a zdroje různých úrovní řízení. 
 

4. Diskuse k uvedené kategorizaci procesů 

Uvedený  pohled na přístup ke kategorizaci  procesů a jejich analýzu nabízí možnost 
změny a změny kategorie procesu v průběhu doby. Na základě zkušeností z praxe je 
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pouze  statický přístup nepraktický, protože je neúplný.  Transformační procesy jsou  
často vlastně projekty, které vykazují procesní strukturu (vstupy, výstup, milníky, 
úkoly) a nebylo je vždy možné do statické struktury procesů (hlavní, podpůrný) zařadit. 

Zároveň se vnáší jiný pohled na hodnocení procesů – nikoliv jen technicistní popis, ale 
hierarchie daná vyhodnocením potřeb firmy z pozice vrcholového managementu či 
vlastníků a umožnění změny kategorizace procesu. 

Význam  a použití kategorizace je  samozřejmě u různých firem odlišné. Rozhodnu-li 
se pro  realizaci nového zaměření firmy musím vytvořit předpoklady – to znamená  
vytvoření postupů (vybavení, licence, lidi, distribuční kanály, průnik na trhy), které 
musíme vylepšovat a udržovat, čili nastavíme konkurenční procesy. Samozřejmě tomu 
se musí přizpůsobit i procesy kvalifikační. 

Je-li firma dodavatel konečnému spotřebiteli (např. pekárna), musí zjišťovat, jakým 
způsobem se mění potřeby a chutě zákazníků a jakým způsobem reagují její 
konkurenti. Po vyhodnocení  lze  stanovit  konkrétní transformační procesy, které  
vyhovují potřebám zákazníků – např.  měnit sortiment.   U pekárny jsou transformační 
procesy průhledné a nijak výrazné. Mnohdy také  pomalé. Konzumenti mají stabilní 
návyky – a jde tedy spíše o snižování nákladů, optimalizaci výroby, nové technologie,  
cenovou politiku (konkurenční procesy). Předpokladem musí být stabilní kontrola 
kvality, zajištěné dodávky surovin apod. (kvalifikační procesy). Podpůrné procesy 
(např. účetnictví) není nutno zmiňovat, lze si je domyslet. 

Jinak to bude u korporací – např. farmacie, kde mohou být velké firmy a věnují se  
výzkumu, střední firmy např. pro geriatika, a malé firmy např. laboratoře – jako 
subdodávky pro základní výzkum. Rozebereme-li střední firmy pro výrobu geriatik  
musí management nadefinovat zaměření např. na banální choroby (nachlazení),  
civilizační choroby (cévní, artrózy, cukrovka,…), speciality - méně časté nemoci či  
nádorovitá onemocnění. Po nadefinování zaměření je potřeba nastavit transformační 
procesy pro budoucí způsobilosti - vybavení, kvalifikační předpoklady, předpoklady pro 
trh. Může jít o proces jeden (přestavby výroby, může to být procesů několik – např. 
nová obchodní politika, změna výroby, zapojení do vyššího (holdingového) celku a 
třeba  zásadní změna nákupní politiky. Toto jsou všechno z pohledu  standardního  
popisu procesu  samostatné procesy, ale z hlediska potřeb firmy jde o samostatné 
projekty se všemi vlastnostmi procesů. V době transformace přitom pravděpodobně 
dál běží dosavadní výroba a obchodní mechanizmy, které  umíme popsat standardní 
statickou  klasifikací (hlavní, řídící, podpůrné procesy).  

Z tohoto srovnání vidíme, že se na firmu musíme dívat jak z hlediska statického, tak 
dynamického – tj. budoucího stavu, protože jinak neumíme situaci ve firmě správně a 
úplně popsat. 

Podobné příklady bychom snadno našli ve všech průmyslových oborech, v obchodě, 
ve službách a i ve veřejné správě. 

5. Závěr 

Cílem příspěvku bylo zdůraznit důležitost pohledu na dynamickou kategorizaci 
procesů a jejich analýzu,  která bere v úvahu, že se mění dynamika fungování procesů 
v jejich životním cyklu. Tím se mění jejich význam v čase ve vývoji firmy a mění se 
jejich hierarchie z hlediska zodpovědnosti úrovně managementu a potřebné alokace 
zdrojů. Některé procesy zanikají, jiné se objevují. Tím se realizuje životní cyklus 
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procesů. Ty procesy, které se objevují je nutno nově zařadit a eventuálně jiné na 
základě analýzy přeřadit do jiné kategorie. Je třeba se tím zabývat, abychom efektivně 
řídili na všech úrovních a  správně alokovat zdroje ve firmě. 

Tento přístup mění pohled na řízení a zajištění fungování firmy. Především hledáme 
udržitelnou konkurenceschopnost, budoucí způsobilosti, které nám mají zajistit 
transformační procesy. Tím mají tyto transformační procesy zvláštní  důležitost a jsou 
obvykle realizovány většinou formou projektů.  

Uvedenou kategorizaci lze použít jak v komerčních firmách, tak ve státní správě a 
vede k reorganizaci procesů. Z uvedeného srovnání je zřejmé, že se na firmu musíme 
dívat jak z hlediska statického (klasické dělení na procesy řídící, hlavní, podpůrné), tak 
dynamického (transformační, konkurenční, kvalifikační, podpůrné), tj. budoucího stavu 
firmy, abychom situaci ve firmě správně a úplně popsali. Tím lze výrazně upozornit na 
dva pojmy: dynamika procesů a hierarchizace procesů. 
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