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Efektivní řízení procesů ve společnosti je v 
současnosti jedním ze základů vedení moderní 
společnosti se schopností rychle se adaptovat na 
dynamické změny. Volba správné platformy může 
být extrémně obtížná a může skrývat řadu úskalí. Jak se 
jim vyhnout? Jak najít efektivní a dobře fungující obchodní 
řešení? Jaké funkce brát v úvahu? Proč “zadarmo” často 
znamená to samé jako “velmi drahé”?

Řízení obchodních procesů 
(BPM) - příležitosti, přínosy, 
úskalí a hrozby

Nespravované nebo nevhodně spravované 
procesy negativně ovlivňují efektivitu 
organizace, a tím i její pozici na trhu. 
Chybějící vhodná analytická platforma pro 
shromažďování a integraci dat ve většině 
případů neumožňuje analyzovat všechny 
možné faktory efektivně a profesionálně. 
Dělat správná obchodní rozhodnutí znamená 
zpracovat často desítky terabajtů dat. Velmi 
často jsou tyto informace nestrukturované 
a pocházejí z mnoha různých zdrojů. 
Odpovědí na tyto problémy jsou ř ešení 
řízení obchodních procesů (BPM - Business 
Process Management).

BPM, odkud to pochází?
Řízení obchodních procesů (BPM) je 
filozofie, jejímž cílem je zefektivnit provozní 
aktivity vaší organizace. Jedná se 
o holistický př ístup, který nastavuje 
počáteční bod pro zlepšování efektivity, 
inovace, flexibility a konkurenceschopnosti. 
BPM se zaměř uje na analýzu procesů 
během celé jejich existence, ne jen v rámci 
jednotlivých organizačních jednotek nebo 
soupeř ících ostrůvků. Co se za touto filozofií 
př esně skrývá?

Již od průmyslové revoluce se společnosti 
zaměřují na zajištění správné funkce 
jednotlivých oddělení. Každé z nich má velmi 
specifickou úlohu, a když je dokončena, je 
předána další jednotce. Primární cíl byl 
takový: provádět úlohy na určité úrovni 
přesnosti a předávat je dál. 

Až začátkem 90. let minulého století začali 
manažeři hledat efektivní zlepšení a dávat si 
otázky o trochu širším chápání obchodní 
reality: jakou cestou v dané společnosti putuje 
objednávka 
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 Analýzy – transformace 
nezpracovaných, často 
nestrukturovaných dat do co 
nejtransparentnějších statistik. 

 Spolupráce s externími nástroji – 
schopnost integrovat řešení BPM 
s ostatními aplikacemi, službami 
a databázemi, aby bylo možné získat 
další informace nebo data. 

 Podpora mobilních zařízení  – 
přístup k platformě BPM z mobilních 
zařízení, jako jsou chytré telefony 
nebo tablety. 

 Rychlá optimalizace procesů – 
nástroje pro rychlejší detekci 
a optimalizaci vadných komponent 
v aktivitách, jako jsou procesy, úlohy 
nebo zásady. Implementované 
změny a návrhy mohou být založené 
jak na aktuální historii změn, tak i na 
prediktivní analýze.

 Archiv funkčních dat – schopnost 
spravovat archivní procesy, rozhodnutí 
nebo požadavky, které se objevily po 
implementaci platformy BPM. Aby byla 
systémová analýza přesnější 
a efektivnější, některé řešení BPM 
umožňují obohatit vlastní historii 
informacemi z externích zdrojů, jako 
jsou aplikace a databáze.

Moderní organizace a systém BPM – proč 
společnost potřebuje účinné řízení procesů?

Když se blíže podíváme na jakékoli 
obchodní aktivity, dojdeme k závěru, 
že téměř všechny jsou definovány procesy. 
Mimo těch nejzřejmějších, jako je návrh 
nového produktu, výroba a distribuce, 
marketingová komunikace

    Zdá se být také důležitá možnost 
provádět analýzy zranitelnosti, aby bylo 
možné přijmout okamžité nápravné akce.
    Je dobré si pamatovat, že nástroj použitý 
k sestavování aplikací procesu musí být 
uživatelsky přívětivý a srozumitelný pro 
obchodní uživatele, ne jen pro 
zaměstnance oddělení IT. Jeho úlohou 
je umožnit oběma stranám spolupracovat 
v rámci stejné pracovní oblasti.

Společnost Gartner ve svých 
analýzách vyzdvihuje 9 
kritických funkcí, které by měly 
charakterizovat aplikaci BPM:

 Řízení interakcí – funkce, která 
umožňuje v reálném čase dávat 
dohromady různé typy aktivit a
 interakcí, aby byla podporována  práce 
mnoha různých lidí, aplikací nebo 
“věcí” (pokud organizace používá IoT). 

 Vytváření aplikací řízení procesů – 
umožňuje snadno a rychle vytvářet 
aplikace zaměřené na procesy. 
Vytvořený software používá model 
metadat ke správě obchodních 
procesů po celý jejich životní cyklus. 

zákazníka během implementační fáze? Může 
být tato cesta výkonnější a efektivnější? Mimo 
hlavního cíle, kterým je vyšší spokojenost 
zákazníků, se v organizaci začaly provádět 
změny s cílem zlepšit kvalitu nabízených 
produktů, zrychlit služby a nabídnout lepší 
ceny. Nejedná se o změnu cílů v určitých 
odděleních společnosti. Tyto cíle musí být 
jednoduše v souladu s celkovým cílem celé 
organizace, kterým je optimalizace obchodního 
procesu. Takže je spravován celý proces, 
ne jen jeho jednotlivé komponenty.

Řízení obchodních procesů - 
začněme od začátku
Co je optimální systém BPM? Tento nástroj 
vám umožňuje modelovat, provozovat a měřit 
výkonnost vašich obchodních procesů. 
Výsledkem je, že umožňuje rychlejší, levnější 
a pokročilejší provozní operace v rámci 
podniku. Tím, že poskytuje náhled na procesy 
v reálném čase a jejich řízení, správné řešení 
v této třídě může pomoci snížit náklady 
a urychlit provádění více procesů. Také 
je důležité systematicky poskytovat klíčové 
informace, které pomáhají jejich vyhodnocení. 
To umožňuje efektivní a systematickou 
optimalizaci provozu společnosti. 

    Taková platforma musí dovolovat přímé 
analytické modely vybraných oblastí provozu 
společnosti. Samozřejmě je doplňuje 
o příslušné definice a implementace různých 
fází procesu. Důležitá je také možnost 
provádět různé úlohy integrace (např. 
externí databázové funkce, síťové služby 
a systémy QS). 
    Také je důležité, aby ve fázi modelování 
procesu bylo možné určit jeho kvalitativní 
parametry. Na tomto základu jsou relevantní 
informace automaticky shromažďovány 
serverem procesů, který je bez dalších 
produktů a nástrojů schopný stahovat 
ukazatele kvality procesu a exportovat 
je do modelovacího nástroje. 

 Monitorování obchodních aktivit 
(BAM) – poskytuje klíčové obchodní 
indikátory v reálném čase pro 
sledování procesů, jejich skupin nebo 
celé organizace. Také sleduje kvalitu 
procesu, takže lze udržovat aktuální 
přehled o tom, zda proces plní 
nastavené ukazatele KPI.

 Správa pravidel a rozhodnutí – 
přítomnost odvozovacích modulů, 
generování doporučení nebo správa 
obchodních rozhodnutí může být 
extrémně přínosná pro všechny, kteří 
ve společnosti provádějí klíčová 
obchodní rozhodnutí. Jejich optimální 
přijetí se stává jednodušší díky 
přítomnosti aplikací, které tento 
proces částečně automatizují. 
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• Nespolehlivý přenos informací 
“nahoru”
Vlastníci procesů a obchodní analytici často 
nemají dost znalostí o fungování procesu 
v organizaci. Ignorování základních 
mechanizmů brání optimálnímu porozumění 
problému a blokuje pokusy o zlepšení jeho 
funkce.
Pokud ve vaší organizaci identifikujete 
alespoň jeden z uvedených problémů, 
dokazuje to existenci defektů v provozování 
a řízení stávajících procesů. Odpovědí na to 
je řízení obchodních procesů (BPM), které 
umožňuje programátorům vidět proces jako 
posloupnost akcí, z nichž některé provádějí 
zaměstnanci a jiné existující podnikové 
systémy.
Budování řešení procesů zahrnuje budování 
vrstvy uživatelského rozhraní (šablony), 
které zaměstnancům umožňuje pracovat 
s procesy a definovat integraci (výměnu dat) 
mezi procesem a existujícími systémy. 
Jakmile je aplikace procesu sestavena, 
vývojář proces implementuje ve stroji, který 
ho provádí a sleduje stav každé jeho 
instance. Pokud je navíc samotný proces 
modelován v souladu s notací BPMN 
(Business Process Modeling Notation), 
lze ho exportovat do libovolného jiného 
standardizovaného stroje procesů. 

Řízení obchodních procesů 
(BPM) - co zvolit?
Je strašně užitečné vědět, jak má model 
obchodního procesu vypadat, ale klíčem k 
úspěchu je pochopení, který určitý nástroj je 
pro vaši organizaci nejvhodnější. Také je 
důležité uvědomovat si úskalí, která nabízené 
produkty na trhu mají, zvláště ty bezplatné 
opensourcové.

• Dostupnost kvalifikovaných 
specialistů
První hlavní věc, která odlišuje 
opensourcové aplikace BPM od řešení 
nabízených velkými a zkušenými 

s potencionálními zákazníky a poprodejní 
služby, najdeme řadu procesů, jejichž 
identifikace vyžaduje hlubší analýzu. 
Můžeme zmínit například školení nových 
zaměstnanců nebo jejich optimalizovaný 
a efektivní nábor. Do koncepce procesu 
také zahrnujeme měsíční výpočty 
odpracovaných hodin zaměstnanci, kteří 
nemají pevný plat, nebo i proces odesílání 
korporátní korespondence.

Všechny tyto procesy více či méně 
ovlivňují obchodní výkonnost organizace. 
Každý z nich může být pečlivě řízen, 
analyzován a upravován, aby se při zvýšení 
produktivity efektivně eliminovaly defekty, 
zrychlilo se provádění a snížily náklady. Pro 
mnoho organizací jsou problémy ovlivňující 
procesy podobné a lze je definovat takto:

•  Chybná komunikace
Výměna informací probíhá ad hoc nebo je 
vedena kanály, které nefungují bezprostředním 
a bezeztrátovým způsobem, např. e-maily, 
papírové výtisky, telefony. Výsledkem je, 
že data předávaná z jedné fáze do jiné jsou 
zkreslená nebo fragmentovaná.

•   Lidské chyby
Nedostatek nebo neúplnost integrity systémů 
v organizaci nutí k přesouvání dat z jednoho 
systému do druhého (např. z ERP do CRM). 
Velmi často tyto druhy aktivit provádějí přímo 
zaměstnanci. V důsledku toho je celý proces 
velmi náchylný k lidským chybám.

• Nedostatek okamžitě 
dostupných informaci a analýz 
Aby manažeři porozuměli stavu věcí, ztrácejí 
čas procházením podnikových prostředků a 
dohledávání dat. Teprve po jejich sestavení 
je možné analyzovat problém a pokusit se 
zasáhnout. Celý proces trvá dlouho, a přitom 
současné technologie ho umožňují zkrátit 
skoro na nulu.

Zavedením zařízení 
Hybrid Cloud Appliance 
na sebe společnost 
Comparex vzala úlohu 
vlastní integrace a riziko 
shody všech komponent 
s platformou. Výsledkem 
je, že zákazníci obdrží 
předinstalované 
hardwarové 
a softwarové řešení 
připravené ke spuštění 
v datovém středisku 
během jediného dne.
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prodejci, jako je společnost IBM, je 
dostupnost kvalifikovaných a 
certifikovaných specialistů v počáteční fázi 
vstup na pole této platformy. To zahrnuje 
jak konzultační fázi před výběrem a 
implementací řešení BPM, tak i  proces 
implementace ve společnosti. 
V případě opensourcových řešení BPM se 
většinou platí zvlášť (určitý druh skrytých 
nákladů) nebo úplně chybí. V případě 
řešení BPM od společnosti IBM jsme 
prakticky přesvědčeni, že nakonec 
vybraný nástroj bude optimalizován pro 
specifika vašeho podnikání. To je klíčové, 
protože taková platforma ovlivňuje 
nejkritičtější prvky fungování organizace. 
Navíc díky širokému spektru nabízených 
služeb je odbornost společnosti 
IBM mnohem víc holistická. Není 
omezena na problematiku řízení procesů. 
To umožňuje, aby analýza zákazníka 
proběhla uceleněji, a tím i přesněji.

•   Místní zastoupení a servis
Mezi platformami dostupnými na trhu
je mnoho zahraničních řešení místně
implementovaných pouze partnerskou
společností, což může způsobovat řadu
potenciálních problémů a omezení.
V případě společnosti IBM, která má o
ficiální zastoupení a výkonnou síť prodejních
specialistů, je místní zákazník důležitější
než zahraniční. Má přímý vliv na finanční
výsledky místní pobočky, což je z
ekonomického hlediska prakticky nezávislá
entita. Na rozdíl od zahraniční entit, pro
které je místní trh pouze jedním z mnoha
zdrojů příjmu.
Existuje ale ještě jedna závažnější záležitost
- jazyková a geografická bariéra významně
zatěžující komunikaci. Jak čistě lingvistická,
tak těžce omezující při diskutování složitých
podrobností při osobních

setkáních. Omezení nebo dílčí ztížení 
komunikačních aspektů je jedním z hlavních 
důvodů selhání tohoto typu implementačních 
projektů.
Zahraniční inženýři jsou také výrazně dražší 
než jejich místní protějšky, což dále zvyšuje 
náklady na každodenní provoz platformy 
procesů a snižuje návratnost takových 
investic.

• Přímý servis a technická
podpora
Velkou výhodou řešení BPM od společnosti
IBM je kvalita a dostupnost laboratoří, které 
software produkují. Během implementace

se často ukáže, že je nutné hlásit chyby 
v zakoupených technologických 
platformách. Snadnost kontaktu s lidmi, kteří 
pracují přímo s dodavatelem v produkci 
zvoleného softwaru, má významný dopad 
na rychlost, s  jakou získáte pro chybu 
náhradní řešení a opravné balíky.

• Nedostatky u podrobných
funkcí
Je třeba poukázat na to, že řada
opensourcových platforem BPM má velmi
podobnou funkčnost jako

IBM Business Process  
Manager Express

IBM Business Process  
Manager Standard

IBM Business Process  
Manager Advanced

Základní řešení pro 
zahájení implementace 
řešení BPM. Najdeme 
v něm mechanismus pro 
provádění, monitorování 
a optimalizování procesů. 
Klíčovými výhodami tohoto 
produktu jsou nástroje pro 
návrh určené pro obchodní 
uživatele, formátovaný 
a rychlý přístup k náhledům 
procesů.

Poskytuje nástroje a běhové 
prostředí pro návrh, 
provádění, monitorování 
a optimalizaci, a také 
základní mechanismus 
systémové integrace. 
Nejlépe pracuje 
v rámci implementace 
programů pro optimalizaci 
a produktivitu sledů prací 
s více fazetami.

Unifikovaná platforma pro 
analýzu a optimalizaci 
obchodních operací v rámci 
řízení obchodních procesů, 
správy případů, architektury 
SOA (service-oriented 
architecture) a analýzy. 
Produkt obsahuje 
komponenty Processor, 
Process Center a Visual 
Design pro použití při řízení 
procesů, správě případů 
a integraci.

• Úplná viditelnost procesů
• Prostředí pro práci týmu

v reálném čase
• Dohled nad obchodními

procesy
• Podpora mobilních zařízení

• Úplná viditelnost procesů
• Prostředí pro práci týmu

v reálném čase
• Dohled nad obchodními

procesy a celým
programem správy

• Podpora mobilních
zařízení

• Integrace obchodních
procesů s existujícími
systémy IT

• Úplná viditelnost procesů
• Prostředí pro práci týmu

v reálném čase
• Dohled nad obchodními

procesy a celým
programem správy

• Podpora mobilních
zařízení

• Integrace obchodních
procesů s existujícími
systémy IT

• Schopnost pracovat jako
jednotlivý server procesů
nebo v topologii federace

Dla koho IBM Business Process Manager?
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nahoře) a takzvané vizionáře (čtverec vpravo 
dole). Je ale třeba zdůraznit, že uvedená zpráva 
byla připravena pro celosvětový trh obecně, 
a proto zahrnuje produkty, které nemusí být 
na našem trhu přítomny.

Pokud to vezmeme v úvahu, existuje 
výrazný náskok společnosti IBM před 
konkurencí pro nativní domácí trh. 
Konkurence může také podobně vyvíjet 
produkty, ale nemají každodenní podporu 
společnosti IBM, její prostředky, síť obsahu 
a mnoho certifikovaných inženýrů, kteří mluví 
česky.
    Tradiční konkurenti, jejichž přítomnost na 
českém trhu a dostupnost prostředků může 
soupeřit se společností IBM (jako Oracle), 
mají produkty procesů platformy výrazně 
níže hodnocené. 

mohou být tyto informace v rozporu s 
očekáváním, a identifikovat tak kritická místa 
a kontrolovat implementaci ukazatelů KPI.

Řešení IBM BPM ve srovnání 
s konkurencí 
Kvalitu platformy IBM BPM ale nelze 
předvést pouze poukazováním na nástroje 
nebo funkce implementované na této 
platformě. Je třeba se dívat na celkové 
řešení a analyzovat mnoho faktorů. Tento 
druh kontroly často provádějí nezávislé 
výzkumné společnosti, které monitorují trh 
s řešeními BPM. Příkladem takové 
publikace je poslední zpráva společnosti 
Gartner (ze srpna 2016), takzvaný Gartner 
Magic Quadrant, který pro platformy BPMS 
vypadá takto:

K celkovému vyhodnocení platformy 
řízení procesů je třeba analyzovat produkty 
ze segmentu vedoucích na trhu (vpravo

řešení tradičních prodejců. Nicméně rozdíly 
se často ukazují na podrobnější úrovni. 
To se často týká například mobilních 
zařízení. Mnoho řešení je teoreticky 
připraveno pro mobilní použití, ale 
nenabízejí připravené mobilní aplikace, 
které lze instalovat na klientská zařízení. 
To vyžaduje napsání vlastních aplikací a 
představuje investici finančních prostředků 
a dalšího cenného času. Organizace místo 
optimalizování monitorovaných procesů 
se setkává s prodlevami při spouštění 
produkčního řešení, které dává obchodním 
uživatelům možnost pracovat  s procesy 
odkudkoli a pomocí vhodných mobilních 
zařízení. Řešení IBM BPM obsahuje 
předem připravené mobilní aplikace, které 
lze instalovat do příslušných zařízení. 
Produkt navíc obsahuje jejich zdrojové 
kódy, takže oddělení IT může tyto aplikace 
snadno upravit, aby odpovídaly specifickým 
požadavkům.
Další důležitá věc je nedostatek funkcí 
odpovědných za spolupráci mezi uživateli. 
V důsledku toho zaměstnanci používají 
tradiční způsoby komunikace (telefon, 
e-mail). To občas vede k významným 
zdržením v provádění úloh. Následně 
se snižuje výkon obchodních procesů 
založených na takovém stroji. Na druhou 
stranu řešení IBM BPM zahrnuje 
integrovaný mechanismus spolupráce mezi 
lidmi, kteří obchodní procesy provádějí. 
Uživatel může kdykoli zkontrolovat 
dostupnost odborníků a kontaktovat je 
pomocí komunikačního nástroje 
integrovaného v řešení IBM BPM nebo 
sdílet obrazovku, aby bylo možné 
zkontrolovat 
či upravit data. 
Dalším oblíbeným nedostatkem řady 
opensourcových aplikací je chybějící 
možnost optimálně definovat ukazatele 
KPI. Administrátoři proto musí mít přístup 
k cenným datům, ale je pro ně extrémně 
obtížné dojít k nějakým obchodním 
závěrům a prakticky nemožné formulovat je 
v reálném čase. Řešení IBM BPM zahrnuje 
transparentní ovládací panely, které 
zobrazují historická data procesů. 
Současně 




