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Abstrakt: Je představen databázový návrhový vzor pro evidenci průběhu pracovních 
procesů.  Jedná se o generický model, nabízející řešení pro jakýkoli konkrétní případ. 
Cesty možné implementace jsou nastíněny.                

Klíčová slova: modelování procesů, databázový návrhový vzor, artifact-centric 

modelování   

Abstract: A database design pattern for recording during work processes is 
introduced. This is a generic model, offering solutions for any particular case. The 
paths of possible implementation are outlined.  

Keywords: process modelling, database design model, artifact-centric model 

1. Úvod  

V (Palovská, H. 2014) byla představena idea databázových návrhových vzorů a byly 
shrnuty přínosy významných autorů v této oblasti. Byly také sděleny zkušenosti  
z výuky databázových návrhových vzorů na Vysoké škole ekonomické v Praze. 
V průběhu seminářů na této škole byly postupně vyvíjeny  modely a vzory, vycházející 
z teorie i z praxe účastníků. Ty procházely vývojem až do podoby, jež byla shledána 
vhodnou k publikaci. Publikace (Palovská, H. 2015) a (Palovská, H. 2016) 
prezentovaly zárodečné modely "Řízení přístupových práv" a „Plánování a evidence 
skutečné spotřeby“. Tento následující článek uvádí návrhový vzor „Plánování a 
evidence průběhu pracovních procesů“. Tento vzor odpovídá přístupu spíše artifact-
centric než obvyklejšímu přístupu process-centric – zaměřuje se na datové objekty 
zpracovávané v průběhu procesů. 

V 90. letech se návrhem datových struktur pro evidenci průběhu pracovních procesů 
zabývali Richard Veryard (1992) a David C. Hay (1996). Ani jeden z nich neřešil 
případy, kdy kroky pracovního postupu jsou dále dekomponovány. Později, 
s nástupem procesního přístupu k řízení, vznikalo množství teoretických přístupů, 
metodik i nástrojů, jimž byl společný procesní přístup, tedy zaměření na tok řízení, 
cílovost procesů a předávání zpráv. V prvním desetiletí 21. století autoři Bhattacharya 
& kol. (2007) a Kumaran & kol. (2008)  přicházejí s teoretickým základem a formalizací 
jiného přístupu, tzv. artifact-centric. V něm se hlavní pozornost věnuje tzv. business 
artefaktům (pojem zavedli Nigam & Caswell v roce 2003) a jejich životním cyklům, tyto 
zapouzdřují business pravidla a následně definují toky procesů. 

Vzor předkládaný v tomto článku je databázový návrhový vzor, jeho ambicí není řešit 
otázku modelování business procesů, nýbrž se zabývá pouze informačním pohledem 
na danou problematiku. Proces je v něm nahlížen jako postup jednotlivých kroků. 
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2. Jak používat předložený vzor 

Zopakováno z (Palovská, H. 2015): 

Databázové návrhové vzory nejsou produkty k bezprostřednímu nasazení. Mohou být 
použity buď jako zárodky či stavební kameny pro návrh databáze pro konkrétní 
aplikaci. Dle terminologie Blahy (Blaha, M. 2010) je vzor předložený v tomto článku 
zárodečným modelem; zároveň je modelem generickým, jehož účelem je pokrýt 

všechny případné specifické případy nasazení. Z toho plyne, že v konkrétním případě 
mohou být některé části nepotřebné, či může být vhodné je zjednodušit. 

Před použitím návrhového vzoru je třeba tento vzor pochopit. Samotná konstrukce – 
datová struktura – vyžaduje být prostudována, nicméně hrozí neporozumění 
způsobené špatnou interpretací užitých pojmů. Proto jsou návrhové vzory doplněny 
slovníkem užitých pojmů. Pochopení použitých hesel slovníku pojmů je nezbytné pro 
správné pochopení návrhového vzoru. Ve vzoru jsou používána slova obecného 
jazyka, tedy slova, jež mají několik možných významů – na konkrétním významu 
užitém v daném návrhovém vzoru je proto učiněna dohoda. 

Při nasazení je třeba respektovat slovník užívaný v daném aplikačním prostředí, a 
termíny modelu je třeba převést. 

3. Kontext a problematika pracovních postupů 

Dosažení některých cílů popisují pracovní postupy, postupy slouží k dosažení 
nějakých cílů; k jednomu cíli může vést více postupů. Kromě vlastního cíle může mít 
postup vedlejší efekty. 

Postupy se skládají z jednotlivých kroků. Tyto kroky samy o sobě mohou být popsány 
jejich vlastními pracovními postupy. To znamená, že pracovní postup může být 
zakomponován – stát se krokem – vyššího pracovního postupu. Některý postup může 
být znovupoužitelný a stát se krokem více různých vyšších pracovních postupů.  

Použití pojmu vyšší v předchozím textu je oprávněné, protože se nemůže stát, že by 
jeden postup byl krokem jiného postupu, tento byl krokem dalšího postupu … a 
poslední v řadě by byl krokem v tom prvním postupu. Tedy že vztah „je krokem“ 
nemůže tvořit cykly.1 Má proto smysl říkat, že postupy, jež jsou kroky jiného 
pracovního postupu, jsou vůči tomuto postupu nižší2 , a ten zas je vůči nim vyšší. 

Pracovní postup dále určuje následnost mezi svými kroky. Přitom může stanovovat, 

jaké informace a objekty si po sobě následující kroky mají předávat. Tato následnost 
je kontextově vázána na onen vyšší pracovní postup – dva pracovní postupy mohou 
po sobě následovat jako kroky v jednom vyšším pracovním postupu, a v jiném vyšším 
pracovním postupu, ve kterém jsou použity, takto po sobě následovat nemusí. Vztah 
následnosti je tedy vztahem mezi kontextem – (vyšším) postupem, předchůdcem – 
jedním krokem a následníkem – druhým krokem. 

                                                           
1  Tímto se nevylučují cykly v toku pracovních postupů, pouze se vylučují cykly 
v dekompozicích těchto postupů na kroky. Speciálně, v pracovních postupech 
neuvažujeme rekurzi. Jediný v literatuře nalezený příklad rekurze v business 
procesech je v (Draheim, D. 2010), tento příklad je však abstraktní a umělý. 
2  Tranzitivní uzávěr vztahu “je krokem“ je částečné uspořádání. 
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K pracovnímu postupu se uvádí, jaké potřebuje zdroje – hmotné, nehmotné, lidské, 

časové… Tyto potřeby jsou odvoditelné z potřeb jeho kroků a předávek. 

Někdy se uvádí, jak dlouho postup trvá. I tato informace je odvoditelná z informace  
o trvání jeho kroků a časových požadavků na předávky. 

Postup může být někým či něčím řízen. 

Konkrétní aplikace postupu se má tímto postupem řídit3. 

4. Pojmy vzoru 

Tato kapitola objasňuje specifický slovník užitý v analytickém vzoru „Evidence průběhu 
pracovních procesů“ z tohoto článku. 

4.1 Proces, pracovní postup, úkol, aktivita 

Postup. Proces chápeme jako pracovní postup, a v návrhovém vzoru pro něj 

používáme označení „postup“. 

Označení „postup“ je třeba ujasnit, protože se v běžném jazyce slovo „postup“ používá 
ve dvou různých významech4: 

V kuchařské knize nalezneme „postup“ daného receptu, v protokolu laboratorního 
zpracování se uvádí „postup“ prací. Daná laboratoř může mít i určen „postup“, jak se  
takové zpracování dělá. V případě laboratoře oba pojmy nazvané „postup“ jsou jiné – 
první označuje, jak byl konkrétní úkol prováděn, druhý označuje, jak se takové úkoly 
mají dělat.  

Oba významy je třeba odlišit, byť jsou obvykle přirozeně nazývány stejně.  

V návrhovém vzoru budeme termínem „postup“ označovat význam „jak se to má 
dělat“, a „realizace postupu“ bude označovat „jak se to dělalo/dělá v konkrétním 
případě“. 

Postup v našem vzoru je tedy návod či pravidlo, realizace postupu je skutečné 
provedení či průběh v jednom konkrétním případě. 

Úkol. Úkol je něco, co se má udělat. Běžně tím myslíme konkrétní jedinečnou činnost, 
například „vyhotovit statický posudek pro projekt č. 64091“. Typem úkolu pak nazveme 

abstraktum takových činností, v tomto případě: „vyhotovit statický posudek“. 

Povšimněme si uvedených příkladů. „Vyhotovit statický posudek projektu č. 64091“ je 
konkrétní cíl,  „vyhotovit statický posudek“ je typ cíle – úkoly běžně identifikujeme 
jejich  cíli5. Pro některé typy úkolů máme postupy, jak jejich cílů dosáhnout. Postup 
tedy popisuje, jak provést úkol daného typu. 

Aktivita. Při dekompozici pracovních postupů se dostaneme až k jednotlivým 
aktivitám – tj. těm typům úkolů, jež už dále nedekomponujeme. Pro zjišťování potřeb 
zdrojů jsou to právě aktivity, z jejichž potřeb se potřeby postupů odvozují. 

Realizací aktivity nazveme provedení v jednom konkrétním případě. 

                                                           
3  Zde připadají do úvahy různé modality – musí, měla by, může... 
4   Má „dvě tváře“ – je to „two-faced entity“ dle (Veryard, R. 1992, str. 32). – Vysvětlení 
viz též v (Palovská, H. 2011). 
5  Slovo „cíl“ má opět dvě tváře, lze je odlišovat termíny „konkrétní cíl“ a „typ cíle“. 
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4.2 Role, účastník 

V tomto návrhovém vzoru se používají pojmy typ role, role a účastník stejně, jako byly 
vymezeny v (Palovská, H. 2015). Níže tedy stručněji: 

Typ role je abstraktní pojem, obvykle vymezený číselníkem (typy rolí jsou například 

„projektový manažer“, „tester“ ...). 

Role je typ role aplikovaný v konkrétním kontextu, například v konkrétním úkolu 

(„tester v projektu č. 64091“). 

Účastník je termín sjednocující osoby, organizační jednotky nebo partnerské 

organizace, tj. subjekty, jež mohou být obsazeny do rolí. 

5. Pod-problematiky evidence průběhu pracovních procesů 

Problematika evidence průběhu pracovních procesů zahrnuje několik dílčích pod-
problematik: cíle a postupy, workflow, zdroje, zodpovědnost. 

5.1 Postupy a cíle  

K danému cíli lze dojít několika postupy, jeden postup může vést k různým cílům. 
Kromě vlastního cíle může postup produkovat vedlejší efekty. Vztah cílů a postupů 
k nim vedoucím je znázorněn na obrázku 1. 

Obr 1. Postupy a cíle (zdroj autorka) 

Poznámka. Problematiku lze ještě dále analyzovat: například vedlejší efekty mohou 
být typizované, mohou být spolu s cíli zobecněny do efektů vůbec, některé efekty 
mohou být zajímavé jen při některých cílech. 

Poznámka. V mnoha oblastech bývá vztah cílů a postupů vzájemně jednoznačný, tj. 
pro daný cíl je stanoven jediný postup, a postup je designován pro jediný cíl. Pak 
pojmy typ úkolu, typ cíle a postup mohou splývat – jsou jen různými pohledy na totéž. 

5.2 Workflow 

Postup má své kroky a určuje následnost mezi nimi. Kroky jsou aktivity nebo 
kompozitní aktivity, tedy postupy. Postup sám může být zakomponován jako krok 
jiného, vyššího postupu (obrázek 2). 

Obr 2. Rozklad postupů na kroky (zdroj autorka) 

Následnost kroků díky tomu závisí na kontextu, do kterého jsou zakomponovány 
(obrázek 3). 
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Obr 3. Následnost kroků v rámci kontextu postupu (zdroj autorka) 

Kroky si v rámci postupu mohou předávat objekty a informace (obrázek 4). 

Obr 4. Předávky mezi kroky postupů (zdroj autorka) 

5.3 Zdroje 

Aktivity vyžadují zdroje, z potřeb aktivit se odvozují potřeby postupů, do nichž jsou 
zakomponovány, i potřeby vyšších postupů. Podobně s časovou náročností. Vzor má 
podobnou logiku jako vzor Řízení přístupových práv (viz Palovská, H. 2015). Viz 
obrázek 5. 

Obr 5. Potřeby aktivit (zdroj autorka) 



Evidence průběhu pracovních procesů – databázový návrhový vzor 

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3-4/2016  79 

5.4 Zodpovědnosti 

Může být stanoveno, kdo nebo co má postup řídit6. Může se jednat o typ role, roli, či 
konkrétního účastníka. Situace je analogická přidělování přístupových práv, podrobněji 
viz (Palovská, H., 2015).  

5.5 Realizace postupu 

Realizace postupu je krokem v rámci nanejvýše jediné vyšší realizaci postupu.  Řídí ji 
konkrétní účastník, předávány jsou konkrétní informace a objekty (obrázek 6). 

Obr 6. Realizace postupů a aktivit (zdroj autorka) 

Realizace postupu má řídit tímto postupem a pravidly pro něj. Většinu těchto pravidel 
lze efektivně zajistit omezeními cizích klíčů (blíže v kapitole 6). Zůstává ovšem otázka 
zachování integrity typu informace předávek vůči požadovanému typu. Částečné 
řešení nabízí následující část 5.6. 

5.6 Softcoded model předávek informací 

V řešení problému zachování konzistence požadovaného typu informace předávek 
zde využijeme softcoded vzor M. Blahy (2010, str. 168-185). Softcoded řešení přichází 
do úvahy, když neznáme konkrétní informační požadavky a přesto máme navrhnout 
řešení. Viz obrázek 7. 

Analogické řešení lze nabídnout pro změny stavů a jejich požadované typy.  

                                                           
6  Jedná se zodpovědnost za orchestraci postupu, jednotlivé kroky může řídit někdo 
jiný nebo něco jiného. 
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Obr 7. Softcoded hodnoty předávek (zdroj autorka) 

6. Využitelnost vzoru 

Model na obrázku 8 spojuje workflow postupů a jejich realizací. Pokud část týkající se 
postupů v horní polovině modelu představuje pravidla, jež mají být dodržena při 
realizacích postupů (v dolní polovině obrázku), lze při vhodné volbě identifikačních 
závislostí zajistit inkluze vztahů (například, že pokud předávka předává objekt, pak 
odpovídající typ předávky je navázán k odpovídajícímu typu objektu) pomocí 
složených referenčních integrit, což je velmi efektivní realizace. 

Pravidla týkající se předávaných informací a změn stavů lze v softcoded řešení 
(obrázek 7) zajistit přímo, také je možno využít nějaké ne-relační semi-strukturované 
řešení, v němž typ předávky by měl „šablonu“, a data předávky  „dokument“ – ověření 
validity by bylo také velmi efektivní. 

Dodržování pravidel užívání zdrojů (obrázek 5) je možno zajišťovat v reálném čase 
chodu realizací postupů, kdy se aktivitám umožní přístup, pokud jim to pravidlo dovolí. 
Nebo je možno zapisovat žurnál užití zdrojů aktivitami, a tento pak porovnávat  
s odpovídajícími pravidly. 

Pravidlo týkající se oprávnění řídit realizaci postupu lze zajišťovat či kontrolovat vůči 
zařazení účastníka k příslušné roli či pozici. 

Předložený vzor nabízí generické řešení, ovšem eventuální systémy vytvořené na 
míru konkrétním procesům mají potenciál dosáhnout větší efektivity. 
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Obr 8. Postupy a jejich realizace (zdroj autorka) 
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