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Sponsoři semináře



Co má seminá ř přinést

• Vymezit hlavní principy a problémy 
racionalizace podnikových proces ů

• Presentovat procesní p řístupy v rozvoji 
informa čních systém ů 

• Ukázat možnosti využití procesních model ů 
ve zvyšování kvality podnikového řízení

• Ukázat efekty procesních p řístup ů v řízení 
informatiky 

• Zhodnotit praktické zkušenosti spojené 
s rozvojem procesního řízení
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Business Process Reengineering
Hammer/Champy –- Reengineering the corporation

řízení firmy orientováno na procesy
radikální a revoluční změny
v procesech

v organizaci

v technologii

v postojích 

v kvalifikaci

změna celkového zaměření firmy
význam informačních technologií
vyvolávají potřebu změn

umožňují změny
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Základní struktura organizace a její infrastruktury



Podnikové procesy jako základ integrace IS/ICT
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Historický kontext – Nolanův model zralosti 
informačního systému organizace

ostr ůvky automatizace
- lokální agendy
- potřeba sdílet data,
- redundance, 
nekonsistence

centralizace spole čných dat
- jednotná datová základna,
- jednotnost IS, 
- centralizace agend

-

decentralizace zpracování
- distribuce dat a zpracování, C/S,
- jednotnost vs. lokální spec.,
- standardní vs. spec. agendy,

redundance, nekonsistence obsahu

příležitostné, náhodné využívání IT

centralizace obsahu zpracování
- BP jako základ integrace,
- IS/IT jako podpora BP,
- potřeba vývoje IS vývojem BP



Průzkum stavu procesního řízení v ČR

Průzkum zpracován v rámci grantu GAČR 402/05/0228
Květen až červen 2005

Na otázky o reengineeringu procesů odpověděly střední a velké firmy, 
téměř bez výjimky působící na zahraničních trzích nebo se zahraniční 
účastí.

Rozdělení respondent ů podle odv ětví

Bankovnictví, 
finance
14%

Telekomunikace
6%

IT
21%

Prodejní řetězce
11%

Logistika
11%

Utility
11%

jiné
17%

Konzultační služby
9%

http://bpr.panrepa.org



Průzkum stavu procesního řízení v ČR
Důvody k p řechodu na procesní řízení

18%

9%

19%

18%

5%

7%

13%

11%

Snižování nákladů

Konkurenční tlak

Zvyšování kvality služeb 

Zvyšování kvality
produktu

Snížení časové
náročnosti

Snaha odhalit své slabé
stránky

Využití moderních
technologií

Zavedení managementu
jakosti do firmy

Celkově výsledky jasně potvrzují, že o procesním řízení u nás stále rozhodují spíše 
motivy strategické a formální, než ty pragmaticky  skutečné, obvyklé v zemích, odkud 
tento trend přichází. 



Průzkum stavu procesního řízení v ČR
Význam reengineeringu

Technologická
změna

8%

Zeštíhlení
organizační

struktury
17%

Snižování
počtu 

zaměstnanců
8%Zvýšení

produktivity
29%

Změna firemní
strategie

15%

konkurenční
výhoda

13%

Změna starých 
zvyků
10%

Otázka po hlavním významu reengineeringu a procesního řízení měla za cíl konfrontovat 
původní očekávání (viz předchozí otázku) s nabytými zkušenostmi. To přirozeně omezuje 
skupinu relevantních odpovědí jen na ty respondenty, kteří již nějakou zkušenost 
s procesním řízením mají. Přes toto omezení je však z odpovědí patrná korespondence 
především v převažujícím strategickém a formálním (i technologickém) pojetí procesního 
řízení.



Průzkum stavu procesního řízení v ČR

Přínosy 
procesní 
změny
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16,3%

krok k přechodu na znalostní řízení

implementace technologie (IT/ IS/ workflow)

nově definované principy finančního ohodnocení
zaměstnanců

krok k přechodu na řízení jakosti

zvýšení produktivity práce

zjednodušení rozhodovacích procesů

nově definovaný vlastník procesů

zprůhlednění financování

zaměření se na klíčové procesy

podnět k outsourcingu podpůrných procesů

zeštíhlení organizační struktury

nově definované role

změna pracovních postupů

jasně definované pravomoci



Průzkum mezi účastníky SI 2005



• Vnitřní i vnější zaměření
• Distribuované

• Zaměřené dovnitř organizace
• Shora-dolů

Velení

• Vytváření nové hodnoty a vytěsňování
(outsourcing) konkurenčně slabých služeb

• Spojování s konkurenty, zákazníky a 
dodavateli

• Doplňuje / zvýrazňuje propasti
• Spojování se vzdálenými partnery

Spojenectví

• Zaměřená na zákazníky
• Vlastnost organizace

• Zaměřená na vnitřní procesy
• Individuální vlastnost

Znalost

• Vize vložená v jednotlivcích
• Účinek promítnut mimo firmu

• Vize „zadrátovaná“ v procesech
• Interní soudržnost firmy

Soudr žnost

• Mentalita „vlastním svou kariéru“
• Delegace rozhodovací pravomoci
• Očekávána a odměňována spolupráce

• Dlouhodobé odměny
• Vertikální rozhodování
• Odměňování jednotlivců a malých týmů

Lidé a kultura

• Vůdcem je kdokoliv
• Vůdcové vytvářejí prostředí pro úspěch
• Vůdcové vytvářejí kapacity pro změnu

• Vůdcem je nadřízený
• Vůdcové určují agendu
• Vůdcové vyvolávají změnu

Vůdcovství

• Necentrická, síťová
• Pružná, snadno změnitelná struktura

• Hierarchická
• Příkaz – kontrola

Organiza ční
struktura

e-organizaceTradi ční organizace 90tých let

Sedm dimenzí e-organizace

Zdroj: Neilson, G.L., Pasternack, B.A:, Viscio, A.J., 2000

Znáte nějakou takovou 
firmu?



Program semináře

09:30 - 10:00  Řepa, V. (KIT VŠE): Přivítání. Na úvod k problematice
10:00 - 10:30  K řížek, Z. (IDS Scheer ČR): Procesn ě orientovaný 

Enterprise Architecture p řístup
10:30 - 11:00 Adamec, C (Sybase Software ) : Využití procesních 

model ů v IT praxi
11:00 - 11:20 Přestávka, občerstvení 
11:20 - 11:50 Machala, M. (AAA Auto): Využití procesn ě 

orientovaného p řístupu v řízení IT
11:50 - 12:20 Basler, J.: (KB): Využití datových mod elů v datovém 

skladu KB,  a.s.
12:20 - 12:50 Melichar, D. (CORTIS Consulting): Specif ika 

procesního řízení veřejné správy
12:50 - 13:00 Závěrečné zhodnocení
13:00 - 13:30    neformální diskuse s občerstvením



Shrnutí semináře
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Shrnutí

• Presentovány nástroje:
– ARIS
– Sybase

• ani jedna firma nepředstavila 1 nástroj, ale celou rodinu 
nástrojů o typové struktuře:
– Nástroje modelování (procesů, objektů…)
– Nástroje na podporu analýzy a designu procesů

• simulace, 
• nástroje statistických analýz atributů procesů

– Nástroje propojení modelů na podporu IS/ICT
• generátory aplikací a kódu (interface na ERP, web services…)
• podpora integrace IS/ICT (Sybase Orchestrator, SAP NetWeaver

Oracle Application Server)
– Důležitá obecná vlastnost – reverse engineering



Shrnutí

• Důležité obecné rysy procesního řízení:
– Potřeba „tvrdé“ metodiky versus měkké postupy při 

organizačních změnách
• Potřeba podpory sponsora a projektového řízení obecně
• Potřeba citlivého řízení změny

– Nutnost technologické podpory 
• Reengineeringu

– modelování procesů
• řízení procesů v jejich „životním cyklu“

– Nutnost zpětné vazby
• reverse engineering
• organizační vazba

• Procesní řízení se týká všech:
– Tržních firem i veřejné správy
– Zaměstnavatelů i zaměstnanců, vedoucích i vedených
– IS/ICT i ostatních


