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ABSTRAKT
Cieľom habilitačnej práce je analyzovať a navrhnúť inovatívne možnosti
aplikácie informačnej podpory riadenia podnikových procesov a process miningu na
operatívnej úrovni podnikovej praxe. Venuje sa problematike procesného riadenia a
process miningu, ktoré majú dosah na strategické rozhodnutia podnikov a organizácií.
Práca je rozdelená do piatich kapitol a dvoch častí. Prvá časť (Kapitoly 1-3) predstavuje
historický vývoj procesného riadenia, teoretické pojmy a fáze životného cyklu riadenia
podnikových procesov. Druhá časť začína formálnym predstavením procesného
modelovania (Kapitola 4) a process miningu s dôrazom na aplikáciu pokročilých
techník pri analýze logovacích súborov s reálnymi dátami a podnikových procesoch
(Kapitola 5). Práca končí prípadovou štúdiou reklamačného procesu, ktorá demonštruje
využitie všetkých prezentovaných princípov v podnikovej praxi.

ABSTRACT
The aim of this habilitation thesis is to analyse and design innovative
possibilities of information support application with the emphasis on business process
management and process mining on the operational level of enterprise practice. The
thesis is dedicated to process management and process mining which have an impact on
strategic decisions of enterprises and organizations. The habilitation thesis is divided
into five chapters and two parts. The first part (Chapters 1-3) introduces a historical
view on process management, theoretical terminology and business process
management lifecycle stages. The second part begins with a formal specification of a
process modeling (Chapter 4) and a process mining discipline with the interest in
advanced techniques application during analysis of log files containing real data about
business processes (Chapter 5). The thesis ends with a case study of a claiming process
which demonstrates all presented principles in the enterprise practice.
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Úvod
Cieľom habilitačnej práce je analyzovať a navrhnúť inovatívne možnosti
aplikácie informačnej podpory riadenia podnikových procesov a process miningu na
operatívnej úrovni podnikovej praxe. Práca sa venuje problematike procesného riadenia
a process miningu1, ktoré majú dosah na strategické rozhodnutia podnikov
a organizácií. Riadenie podnikových procesov je pomerne dlhodobo zavedená
technológia so sľubným dosahom aplikácie na priamu výkonnosť podnikov na
operatívnej úrovni riadenia. Naproti tomu process mining je pomerne nová disciplína.
Prínosom tejto práce je podpora akcelerujúcich vedeckovýskumných aktivít
v aplikačnej oblasti techník a metód procesného riadenia podnikov. Motiváciou autora
pri výbere témy tejto práce bolo skĺbiť informačné technológie s podnikovou praxou s
dôrazom na podnikovú ekonomiku a management.
Práca je založená na dvoch technológiách – na procesnom riadení (BPM,
Business Process Management) a process miningu (PM, Process Mining). Partikulárny
dôraz je kladený na operatívnu úroveň riadenia podnikov, na podnikové procesy. Práca
má formu textu, ktorý je rozdelený na päť kapitol. Ciele a štruktúra práce sú
predstavené v Kapitole 1. Kapitoly 2 a 3 prezentujú základné teoretické princípy a fáze
procesného riadenia. Kapitola 4 predstavuje formálny popis najfrekventovanejších
notácií procesného modelovania, ktoré tvoria vedecký základ pre aplikáciu process
miningu. Kapitola 5 je vrcholom práce a prezentuje postup aplikácie process miningu na
reálne dáta o podnikových procesov – na logovacie súbory o udalostiach. Habilitačná
práca končí prípadovou štúdiou reklamačného procesu, ktorá demonštruje využitie
všetkých princípov, vysvetlených v práci. Dá sa čítať aj samostatne a čitateľovi
poskytne jasný prehľad o možnostiach process miningu v podnikovej praxi bez nutnosti
študovať teoretické základy, ktoré sa viažu k modelovaniu podnikových procesov
a k process miningu. Autor v práci využíva výsledky vlastnej vedeckovýskumnej
činnosti a to konkrétne vo všetkých praktických ukážkach a vo formálnej oblasti
pokročilých process miningových metód. Odkazuje sa aj na svoju dizertačnú prácu

Process mining - vo voľnom preklade „dolovanie alebo získavanie procesov“. Termín sa však do slovenčiny
neprekladá.
1
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„Použitie multiagentných systémov pre modelovanie podnikových procesov“, ktorá
bola zameraná na podporu simulácie v oblasti podnikových procesov (Šperka, 2013).
Riadenie podnikových procesov je vedeckou disciplínou, ktorá poodhaľuje,
akým spôsobom sa vykonáva práca v podnikoch alebo organizáciách pre zaistenie
konzistentných výstupov a pre využitie výhod, ktoré prinášajú príležitosti pre zlepšenie
postupov a procesov. V tomto kontexte môže mať termín “zlepšenie“ rozličný význam
podľa toho, čo je cieľom podniku alebo spoločnosti. Typické príklady zlepšenia
výstupov sú napr. redukcia nákladov, chybových výsledkov alebo pracovného času.
Tieto snahy o zlepšenie môžu byť jednorazového charakteru, ale tiež môžu v podnikoch
a organizáciách prebiehať neustále.
BPM nie je iba o spôsobe, akým sú aktivity vykonávané, ale skôr o riadení
celého reťazca aktivít, udalostí a rozhodnutí, ktoré prinášajú podniku alebo organizácii
hodnotu a takisto ich zákazníkom. Tieto reťazce aktivít, udalostí a rozhodnutí sa
nazývajú procesy. Každá spoločnosť má procesy. Porozumenie a riadenie týchto
procesov s cieľom zaistiť konzistentnú tvorbu hodnoty je kľúčovým faktorom pre
efektívnosť a konkurencieschopnosť spoločnosti. Pomocou zamerania na procesy
spoločnosti riadia tie aktíva, ktoré sú najdôležitejšie, aby dobre slúžili zákazníkom.
BPM je zbierkou princípov, metód a nástrojov na návrh, analýzu, exekúciu
a monitorovanie podnikových procesov. Ako základ pre riadenie procesov sa používajú
procesné modely a metriky procesného výkonu. Hlavné myšlienky a teoretické princípy
použité v tejto práci sú založené na referenčnej publikácii Dumasa et al. (2013) a popis
fáz životného cyklu BPM je vhodne doplnený príbuznými disciplínami ako Lean
Management (Óno, 1988), Six Sigma (Harry a Schroeder, 2000) a Total Quality
Management (USDD, 1989).
Process mining predstavuje nový spôsob ako zlepšiť procesy v širokom spektre
aplikačných domén. V kapitole 5 tejto práce je process mining charakterizovaný ako
vhodné doplnenie alebo rozšírenie BPM technológie. Existujú aspekty, ktoré výrazným
spôsobom

umožňujú

rozvoj

tejto

novej

technológie.

Na

jednej

strane

je

zaznamenávaných čoraz viac udalostí o histórii procesov. Tieto udalostí sú detailne
popísané

dátami

(event

data),

z

ktorých

následne

analýzou,

spracovaním

a extrahovaním dokážeme vydolovať informácie o procesoch. Napriek všadeprítomnosti
dát o udalostiach väčšina organizácií diagnostikuje svoje problémy skôr na základe
fikcie, ako na základe faktov. Na druhej strane dodávatelia BPM a Business

3
Intelligence2 (BI) softwarových riešení

dostávali v neďalekej minulosti veľkú

pozornosť. Ale technológie, ktoré dodávajú, nedostatočne reflektujú na očakávania
konzultantov, akademických pracovníkov a koncových dodávateľov softwaru.
Process mining je technológia, ktorá pomocou sofistikovaných nástrojov
umožňuje podať detailný a hĺbkový pohľad do priebehu podnikových procesov. Tento
pohľad je založený na faktoch a podporuje zlepšovanie podnikových procesov. Process
mining je založený predovšetkým na procesne orientovanom modelovaní a data
miningu. Avšak vo svojej podstate je viac, než len využívanie existujúcich metód. Data
miningové techniky sú príliš centralizované okolo dát na to, aby poskytovali rozumné
pochopenie procesov v organizácii. Business Intelligence nástroje sa zameriavajú viac
na jednoduché dashboardy3 a reporting4, než na podrobné a prierezové pohľady na
podnikové procesy. BPM balíky sú závislé na expertoch, ktorí modelujú (resp.
navrhujú) idealizované procesy spôsobom „aké by mali byť“ (to-be processes)
a nepomáhajú zainteresovaným pochopiť procesy spôsobom „aké v skutočnosti sú“ (asis processes).
Posledná kapitola tejto práce predstavuje základné a pokročilé process
miningové techniky, ktoré pomáhajú organizáciám odkryť ich aktuálne podnikové
procesy. Process mining sa neorientuje len na odhaľovanie procesov (process
discovery), ale spojením dát o udalostiach a procesných modelov umožňuje kontrolovať
zhodu (conformance checking), nájsť chyby a odchýlky v procesoch (detect deviations),
predpovedať meškanie (detect delays), podporovať rozhodovanie (decision making)
a v neposlednom

rade

ponúka

odporúčania

na

znovunavrhovanie

(redesign)

podnikových procesov. Process mining umožňuje oživiť inak statické modely a zapojiť
obrovské množstvá dát, ktoré každodenne vznikajú v podnikovej praxi do užitočného

Business Intelligence je komplexom prístupov a aplikácií, ktoré podporujú analytické a plánovacie činnosti
podnikov a organizácií a sú postavené na princípe multidimenzionality.
3
Business Intelligence dashboard je grafické rozhranie, ktoré zobrazuje súčasný stav rôznych metrík a KPIs
v podniku alebo v organizácii.
4
Reporting je technika vytvárania dokumentácie.
2
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procesného kontextu. Takisto rôzne manažérske techniky (napr. CPM5, CPI6, TQM7, a
iné) a pravidlá (napr. BAM8, SOX9, a iné) profitujú z process miningu.
Process mining sa objavil na začiatku 20. storočia vďaka Willovi M.P. van der
Aalstovi et al. (2003, 2007). Jeho publikácia „Process Mining. Discovery, Conformance
and Enhancement of Business Processes.“ (2011) sa stala absolútnym bestsellerom a je
to v podstate jediná publikácia, ktorá sa venuje tejto disciplíne. Kapitola 5 tejto práce je
založená na jeho teoretickom popise procesu objavovania a zlepšovania podnikových
procesov. Avšak základy tejto disciplíny boli položené omnoho skôr a to už približne
pred polstoročím. Anil Nerode (1958) prezentoval prístup, ktorý syntetizoval konečné
automaty (FSM, Finite State Machine)10 zo vzorových dráh (traces). V roku 1962 Carl
Adam Petri (1962) predstavil prvý modelovací jazyk, ktorý dokázal zachytiť súbežnosť
v procesoch. V čase, keď došlo k prieniku data miningových techník v deväťdesiatych
rokoch minulého storočia, nebola kladená takmer žiadna pozornosť procesom. Iba
nedávno sa začali spracovávať logovacie súbory udalostí (event logs). Od roku 2003,
kedy bola uverejnená prvá štúdia na process mining, zaznamenala táto disciplína
enormný záujem a jej pole pôsobnosti sa postupne rozširovalo od objavovania procesov
až ku kontrole zhody, multi-perspektívnemu process miningu, až po podporu
operatívneho managementu organizácií a podnikov. Všetky process miningové metódy
sú integrované v softwarovom nástroji ProM11.
Procesné riadenie sa v súčasnosti dostáva do popredia aj v českom
podnikateľskom prostredí. Vzrastajúci význam optimalizácie a implementácie procesov
v spoločnosti a samotné zavedenie procesného riadenia sa stáva kľúčovým
predpokladom pre zvýšenie konkurencieschopnosti každého podniku. Procesné riadenie
a súvisiace zlepšovanie procesov je v súčasnosti bežnou súčasťou strategických
CPM (Critical Path Method) je metóda kritickej cesty. Technika, používaná v projektovom managemente.
CPI (Cost Performance Index) je koeficient, ktorý meria finančnú efektívnosť projektu.
7
TQM (Total Quality Management) je štruktúrovaný prístup k organizačnému managementu, ktorý sa snaží
o zlepšenie kvality produktov a služieb.
8
BAM (Business Activity Monitoring) je využitím technológií pri proaktívnom definovaní a analýze kritických
príležitostí a rizík v organizácii alebo v podniku s cieľom maximalizovať zisk a optimalizovať efektívnosť. BAM
sa používa pri hodnotení interných aj externých faktorov.
9
SOX (Sarbanes-Oxley) je od roku 2002 jedným z najvplyvnejších a najkontroverznejších zákonov USA,
upravujúci firemné prostredie. Zaoberá sa transparentnosťou a presnosťou účtovníctva a finančných výkazov,
sprísnením interných kontrolných systémov a odhalením a prísnym postihom hospodárskej kriminality.
10
Konečný automat je teoretický výpočtový model používaný v informatike pre štúdium vyčísliteľnosti a obecne
formálnych jazykov. Popisuje jednoduchý počítač, ktorý môže byť v jednom z niekoľkých stavov, medzi ktorými
prechádza na základe symbolov, ktoré číta zo vstupu. Množina stavov je konečná (odtiaľ názov), konečný
automat nemá žiadnu ďalšiu pamäť okrem informácie o aktuálnom stave.
11
http://www.promtools.org/doku.php?id=start
5
6

5
prístupov k riadeniu vo väčšine spoločností. Systematické zaoberanie sa procesnými
tokmi, poznatkami o správaní stávajúcich procesov je základom pro zlepšovanie
dielčích aj celkových výsledkov spoločnosti.
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1 Cieľ a štruktúra práce
1.1 Obsah a ciele práce
Obsahovou náplňou habilitačnej práce je procesné riadenie (riadenie
podnikových procesov - Business Process Management) a process mining, preto je
primárny cieľ a sekundárne ciele zamerané na túto oblasť.
Hlavným cieľom habilitačnej práce je analyzovať a navrhnúť inovatívne
možnosti aplikácie informačnej podpory riadenia podnikových procesov a process
miningu na operatívnej úrovni podnikovej praxe. Sekundárne ciele práce sú:
1. Analyzovať

historický

vývoj

a súčasný

stav

procesného

riadenia

v podnikovej praxi.
2. Definovať základné pojmy v oblasti procesného riadenia a predstaviť
príbuzné disciplíny.
3. Definovať základné fáze životného cyklu procesného riadenia a objasniť ich
prínos pre zlepšovanie podnikových procesov.
4. Analyzovať

a formálne

definovať

základné

techniky

procesného

modelovania, ktoré sa využívajú pri návrhu formálnych procesných
modelov.
5. Predstaviť, analyzovať a aplikovať základné process miningové metódy na
príklade reálnych dát.
6. Definovať a navrhnúť aplikáciu pokročilých process miningových a text
miningových metód na príklade reálnych dát.
7. Aplikovať process miningové metódy v prípadovej štúdii a predstaviť
výsledky.

1.2 Štruktúra práce
Habilitačná práca je rozdelená do piatich kapitol (Obr. 1). Pri spracovaní
habilitačnej práce autor vychádza z detailne spracovaného prehľadu literatúry z oblasti
riadenia podnikových procesov, process miningu a ďalších príbuzných disciplín.

7
Obrázok č. 1 Štruktúra práce

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Prvá kapitola podáva stručný prehľad o obsahu, cieli a metodike práce. Druhá
kapitola predstavuje historický vývoj a analýzu súčasného stavu v oblasti riadenia
podnikových procesov. Ďalej objasňuje základné teoretické pojmy ako procesné
riadenie, podnikový proces a jeho typy, základné role v riadení podnikových procesov
a predstavuje príbuzné disciplíny. Tretia kapitola je venovaná životnému cyklu
procesného riadenia a podáva príklady konkrétnych podnikových procesov, zameriava
sa na ich identifikáciu, objavovanie, analýzu, zlepšovanie a automatizáciu. Štvrtou

8
kapitolou začína návrhová a aplikačná časť práce s dôrazom na formálne definície
procesných modelov, ktoré sa používajú pri riadení podnikových procesov. Piata
kapitola predstavuje pomyselné vyvrcholenie práce a prezentuje formálne princípy
process miningu, návrh využitia pokročilých process miningových metód a aplikáciu
process

miningových

princípov

v prípadovej

štúdii

reklamačného

procesu

v analytickom softwarovom prostredí Disco.
Medzi základné vedecké metódy, ktoré sú použité v práci patrí analýza,
modelovanie, návrh, implementácia a simulácia. Každý z predstavených teoretických
konceptov riadenia podnikových procesov je demonštrovaný aj prakticky s dôrazom na
praktickú využiteľnosť aplikácií v praxi podnikov alebo organizácií. Práca obsahuje
množstvo praktických aplikácií a prípadovú štúdiu, ktoré sú založené na publikovaných
vedeckých prácach autora v ČR aj v zahraničí.
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2 Súčasný stav a teoretické vymedzenie procesného riadenia
Približne od začiatku 21. storočia sa dostáva do popredia nový manažérsky
prístup – riadenie podnikových procesov, procesné riadenie alebo Business Process
Management (BPM). Nedá sa jednoznačne povedať, že by existovala jedna jednoznačná
definícia tohto pojmu, ale ak by sme sa zaoberali významom každého z týchto slov
osobitne, záverom by mohlo byť, že pôjde o kontrolu a sledovanie, či sú dodržiavané
osvedčené a overené postupy. Na to, aby bol podnik alebo organizácia dlhodobo
schopný vyrábať a dodávať tovar alebo služby v osvedčenej kvalite na trh musí
sledovať určité poradie krokov napr. vo výrobe a nielen tam. Ak by došlo k tomu, že
niektoré z týchto krokov vynechá alebo ich vykoná v inom poradí, výsledok bude
zaručene negatívny. Na druhej strane, ak chce podnik alebo organizácia prísť na trh
s niečím novým, musí začať experimentovať. K experimentovaní je však potrebné
dokonale poznať pôvodný postup alebo proces. Toto experimentovanie alebo hľadanie
nových ciest k zákazníkovi by malo vychádzať z podnikateľskej stratégie podniku alebo
organizácie.
Proces (latinsky - postup, pochod, vývoj) je obecné označenie pre postupné
a nejako zamerané deje alebo zmeny; pre postupnosť stavov nejakého systému; pre deje
náhle alebo úplne chaotické sa termín proces nepoužíva. Riadenie (anglicky - to manage
– riadiť) – pôvodom z francúzskeho ménagement, ktoré má zas svoj koreň v latinskom
slove manus (ruka), a jeho základom bolo ručné ovládanie koní, je umenie riadenia,
pôsobenia na určitú sústavu (napr. ľudskú spoločnosť) a ovládanie jej činnosti. Tento
názov môže tiež označovať skupinu pracovníkov vo vedení podniku alebo organizácie.
Množstvo definícií procesného riadenia by sa dalo zhrnúť do týchto troch tvrdení:


Procesné riadenie predstavuje metódy, postupy, systémy a nástroje
trvalého zaistenia maximálnej výkonnosti a neustáleho zlepšovania
podnikových procesov, ktoré vychádzajú z jasne stanovenej stratégie
podniku alebo organizácie so zámerom naplniť definované strategické
ciele.
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Procesné riadenie je postup, ktorý znásobuje efekt realizácie akejkoľvek
existujúcej

manažérskej

teórie

a ktorý

podporuje

osvojovanie

a zavádzanie nových postupov do podnikovej praxe.


Procesné riadenie znamená uisťovať sa, že procesy pracujú na najvyššej
úrovni ich potenciálu, vyhľadávať príležitosti ich neustáleho zlepšovania
a prenášanie týchto príležitosti do reálneho života.

2.1 Historický náhľad na procesné riadenie
Aby bolo možné jednoduchšie pochopiť, prečo podniky a organizácie aktívne
využívajú procesné riadenie a aké im to prináša výhody je vhodné si predstaviť stručný
historický vývoj tejto disciplíny. V tejto kapitole sa pozrieme na významné činitele,
ktoré v minulosti prispeli k rozvoji procesného riadenia. Začneme funkčným riadením
a skončíme charakteristikou zlyhania Business Process Reengineringu (BPR).
2.1.1

FUNKČNÉ RIADENIE
Hlavnou myšlienkou procesného riadenia pri organizovaní a riadení práce je

zamerať sa na procesy v podniku alebo organizácii. Táto myšlienka sa na prvý pohľad
zdá intuitívna a priamočiara. Ak sa napríklad nejaká organizácia sústredí predovšetkým
na kvalitu služieb, ktoré zákazníkovi poskytuje (napr. pri reklamačnom procese), prečo
sa nezaoberať už prvými krokmi v procese výroby produktu tak, aby k žiadnym
reklamáciám nedochádzalo? Napriek tomu, že táto myšlienka je intuitívna, trvalo
niekoľko tisícročí kým sa stala súčasťou štruktúry a organizácie práce. Obr. 2 zachytáva
niekoľko historických momentov, ktoré súvisia s procesným riadením.
V prehistorických časoch sa ľudia starali predovšetkým sami o seba alebo žili
v malých skupinách. Zaobstarávali si potravu a vyrábali si výrobky a nástroje
predovšetkým pre vlastnú potrebu. Výrobcovia a zákazníci boli tí istí ľudia. Keby sme
mohli použiť slovník dnešnej doby, tak títo ľudia prevádzkovali vlastné výrobné
procesy a dokázali vyrábať množstvo rôznych vecí. Preto boli tzv. generalisti.
V antickej dobe sa štruktúra práce v čase rozmachu miest a mestských štátov založená
na generalistoch začala meniť na stredný stupeň špecializácie. Ľudia sa začali
špecializovať na konkrétne produkty alebo služby. Napríklad niekto sa zaoberal
výrobou olivového oleja, iný poskytoval dopravu cez rieku, apod. Vyššie úrovne
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špecializácie dosahovali svojho vrcholu v stredoveku. Tieto úrovne boli charakteristické
pre tzv. cechy (napr. cech obchodníkov, kominárov, stolárov, apod.). Pracovníci mali
v týchto časoch veľmi dobrý prehľad o celom procese, v ktorom boli zahrnutí, ale
o procesoch iných cechov vedeli len veľmi málo. Tento vyšší stupeň špecializácie bol
zaužívaný po celú dobu od stredoveku až po nástup tzv. čistej špecializácie, počas
priemyselnej revolúcie medzi 2. polovicou 19. storočia a prvou svetovou vojnou.
Obrázok č. 2 Vývoj štruktúry práce v čase

Zdroj: Upravené podľa Dumas et al. (2013)

Ako jedného z priekopníkov zavádzania zmien je možné označit Adama Smitha
a jeho dielo „Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva národov“ z roku 1776. Zameral
sa na výrobný sektor, kde pozorováním a vyhodnocovaním zistil, že nie je efektivný.
Problémom bol fakt, že „všetci“ robili „všetko“. Pozorováním a experimentovaním
dospel k záveru, že pokiaľ budú pracovníci špecializovaní na určitý druh činnosti, tak
výroba bude efektívnejšia. Je možné konštatovať tri dôvody, prečo je to tak (Hammer
a Stanton, 1995):


Zvýšenie obratnosti každého pracovníka zameraného iba na jednu alebo
niekoľko málo operácií.



Úspory času, ktoré sa obvykle strácajú pri prechode od jedného druhu
práce k inému.
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Vynájdenie rady strojov, ktoré zjednodušujú a urychľujú prácu a
umožňujú, aby jeden človek zastúpil prácu väčšieho počtu pracovníkov.

Meno, ktoré sa neodmysliteľne spája s týmto obdobím je Frederick W. Taylor
(1856-1915), ktorý navrhol sadu princípov, ktoré sa nazývajú vedecký management.
Hlavným princípom vedeckého managementu je dôsledná deľba práce. Taylor dlhodobo
pozoroval pracovné aktivity, konkrétne pri výrobe surového železa v oceliarňach a
vypracoval detailný popis činnosti pracovníkov. Pracovníci mali vykonávať iba jeden
z mnohých krokov výrobného procesu. Tento princíp bol dodržiavaný nielen vo výrobe,
ale aj napr. v bankovníctve a vo vládnych inštitúciách. Koncept dokonalej deľby práce
sa stal v tom čase dominantným a pracovníci sa stávali tzv. čistými špecialistami.
Vedľajším efektom bolo vytvorenie nového povolania, manažérov, ktorí dozerali na
produktivitu práce pracovníkov, ktorí sa zaoberali rovnakou aktivitou v rámci celého
výrobného procesu. Manažéri boli zodpovední za nastavenie osobných výkonnostných
cieľov jednotlivých pracovníkov a za ich dodržanie. Na rozdiel od stredovekých
vedúcich členov cechov, ktorí za svoje postavenie vďačili predovšetkým vlastným
vedomostiam, zručnostiam a skúsenostiam, manažéri nemuseli byť odborníkmi na
prácu, na ktorú dozerali. Posudzovali sa najmä výsledky práce, za ktoré boli osobne
zodpovední.
Po etablovaní manažérov začali byť podniky a organizácie štrukturálne
usporiadané podľa princípov deľby práce. Ďalšou výzvou, ktorá sa objavila súvisela
s posudzovaním a odlíšením zodpovednosti množstva manažérov. Riešením bolo
vytvorenie funkčných jednotiek, v ktorých boli zoskupení ľudia s podobným zameraním
v rámci výrobného procesu. Tieto skupiny boli dozorované rôznymi manažérmi
s rôznymi zodpovednosťami a boli hierarchicky usporiadané. Napr. funkčné jednotky
spadali pod oddelenia, oddelenia spadali pod obchodné jednotky, atď. Čo tu môžeme
spozorovať je podobné členenie funkčných jednotiek v podnikoch a organizáciách ako
to vidíme v súčasnosti – oddelenia nákupu, výroby, predaja, logistiky, financií,
ľudských zdrojov, marketingu, informatiky, apod.
Ďalším z pokračovateľov implementácie prielomových myšlienok je Henry
Ford. Ten pracoval s myšlienkou deľby práce a zdokonalil ju v roku 1913 zavedením
výroby na bežiacom páse. Zvýšenie efektivity bolo markantné predovšetkým v
plynulom spracovaní bez nutnosti manuálne presúvať spracovávané časti v rámci
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pracovnej činnosti. Vďaka posuvnému pásu je zaistená rovnaká doba spracovania pre
jeden typ činnosti. V súčasnosti by sme takmer s istotou mohli hovoriť o vytvorení
časovej snímky a zavedení normočasov pre jednotlivé činnosti.
Ďalší, kto rozpracoval Smithovu deľbu práce bol Alfred Pritchard Sloan, Jr. zo
spoločnosti General Motors. Ten po prvej svetovej vojne prevzal koncept výroby od
Fordu a koncept rozviedol zavedením spracovateľských divízií. To malo za následok
decentralizáciu výroby a oddelenie výrobných častí spoločnosti od riadiacich. Zaviedol
tak v podstate fungovanie spoločnosti tak, ako ho poznáme dnes – každá divízia má
svojho manažéra, ktorý je špecialistom pre danú oblasť a jeho riadiace kompetencie
spadajú výhradne do jemu príslušnej oblasti.
Vďaka Alfredovi Pritchardovi Sloanovi, Jr. môžeme dnes hovoriť o zavedení
týchto pojmov:


Špecializácia – znamená zamerať sa na úzku oblasť zručností, znalostí
alebo činností.



Štandardizácia – proces, pri ktorom dochádza k výberu, zjednocovaniu
a ustáleniu jednotlivých variánt vstupov, procesov, postupov a ich
kombinácií. Rovnako aj informačných procesov, vstupov a činností v
procese riadenia spoločnosti (firmy) alebo v jej jednotlivých častiach.
(Tomek a Vávrová, 2014)



Centralizácia – v tomto kontexte znamená zjednocovanie.



Optimalizácia – snaha o dosiahnutie najlepšej, najúčinnejšej alebo
najefektívnejšej hodnoty parametrov.

Funkčné riadenie, ktoré vzniklo v čase veľkej priemyselnej revolúcie
dominovalo veľkým podnikom a organizáciám od 19. storočia až po značnú časť 20.
storočia. Koncom 80. rokov minulého storočia si veľké americké firmy ako Ford a IBM
uvedomili, že im tento tento typ riadenia spôsobuje značné neefektívne hospodárenie
v rámci základných podnikových operácií a tým sa znižuje ich konkurencieschopnosť
(napr. proces nákupu na Obr. 3). Z rozvojom informačných technológií (IT) v tomto
čase začali veľké podniky investovať obrovské sumy do reorganizácie práce v rámci
funkčných jednotiek, založenej práve na IT. Sľubovali si zníženie neefektívnosti
operácií funkčných jednotiek, ale opak bol pravdou. Spoločnosti sa nestávali
konkurencieschopnejšie. Naopak, zmeny, ktoré firmy zavádzali výrazným spôsobom
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ovplyvňovali zákazníkov a tí reagovali plošným prechodom k iným spoločnostiam,
najmä japonským.
Obrázok č. 3 Typický proces veľkých amerických firiem v 80. rokoch 20. storočia

Zdroj: Vlastné spracovanie.

2.1.2

ZAČIATKY PROCESNÉHO RIADENIA
Jedným z významných míľnikov procesného riadenia bola akvizícia veľkého

finančného podielu Fordu v japonskej automobilke Mazda v 80. rokoch 20. storočia. Pri
návšteve japonských závodov si zástupcovia Fordu všimli, že na mnohých oddeleniach,
ktoré boli podobné tým americkým, pracuje omnoho menej pracovníkov, pričom ale
operácie

prebiehali

normálne.

Slávna

prípadová

štúdia,

ktorá

demonštruje

prezamestnanosť v nákupnom procese spoločnosti Ford bola publikovaná Michaelom
Hammerom (1990). Nákupný proces z 80. rokov minulého storočia je zobrazený na
Obr. 3.
Každý nákup, ktorý chcela spoločnosť uskutočniť musel prejsť cez nákupné
oddelenie. Nákupné oddelenie zaslalo nákupnú objednávku dodávateľovi a kópia tejto
objednávky bola zaslaná aj na oddelenie platieb. Dodávateľ následne zaslal objednaný
tovar a oznámenie o jeho zaslaní na oddelenie skladových zásob. Oddelenie skladových
zásob odoslalo oznámenie o zaslaní objednaného tovaru na oddelenie platieb.
Dodávateľ následne zaslal faktúru priamo na oddelenie platieb.
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Je celkom zrejmé, že hlavnou úlohou oddelenia platieb bolo v tomto prípade
kontrolovať konzistenciu obsahu troch rôznych dokumentov (nákupná objednávka,
oznámenie o zaslaní objednaného tovaru a faktúra). Každý z týchto dokumentov
obsahoval zhruba 15 položiek (množstvo, druh tovaru, cena, prijímací sklad, apod.). Pri
kontrole týchto dokumentov bolo každý deň nájdených množstvo nezrovnalostí, na
ktorých pracovali stovky zamestnancov. Oproti tomu v Mazde pracovalo na oddelení
platieb v tom čase päť zamestnancov a Mazda nebola o moc menšia ako Ford. Problém
bol v tom, že Ford sa zaoberal riešením jednotlivých problémov, pričom Mazda riešila
na prvom mieste minimalizáciu vzniku týchto problémov. Po detailnom porovnaní
nákupných procesov na oboch stranách prišiel Ford s inovovaným riešením (redesign)
s niekoľkými zmenami v existujúcom procese (Obr. 4).
Obrázok č. 4 Inovovaný nákupný proces spoločnosti Ford

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Základom celého riešenia bola centrálna databáza12, v ktorej sa ukladali
informácie13 o nákupoch resp. o nákupných objednávkach. Táto databáza nahradila
Databáza (báza údajov, báza dát, dátová báza; zriedkavo: databanka, banka dát, banka údajov) je množina
štruktúrovaných dát alebo informácií uložených v počítačovom systéme takým spôsobom, že počítačový program
alebo človek môže použiť dopytovací jazyk (napr. SQL) na získavanie týchto informácií. Takto získané
informácie môžu byť použité pri rozhodovacom procese. Počítačový program používaný na správu dát a tvorbu
dopytov (queries) sa označuje SRBD (Systém riadenia bázy dát). Vlastnosťami a návrhom SRBD sa zaoberá
informatika.
13
Údaj je každá správa bez ohľadu na to, či má pre nás nejaký informačný obsah alebo nie. Inými slovami, či nám
daná správa povie niečo nové, alebo nie. Údaje (dáta) sú správy, ktoré vyjadrujú určité fakty o procesoch, alebo
prvkoch reálneho sveta. Údajmi môžu byť písmená, čísla, slová, znaky, prípadne ich kombinácie. Všetky údaje
nesú určitý informačný obsah. Ak nám daný údaj nepovie nič nové, hovoríme, že jeho informačný obsah je
12
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používanie obehu papierových dokumentov. V oddelení skladových zásob boli
inštalované počítačové stanice s priamym prístupom k tejto databáze. Pri príjme tovaru
na sklad mohli pracovníci oddelenia skladových zásob skontrolovať, či fyzická dodávka
zodpovedá objednávke. Ak tomu tak nebola, tak dodávka tovaru nebola jednoducho
prijatá a zodpovednosť padla na dodávateľa, ktorý nesprávnymi dodávkami strácal
u odberateľa kredibilitu a vznikal enormný tlak na správnosť dodávok tovarov a služieb.
V prípade, že fyzická dodávka spĺňala špecifikáciu v nákupnej objednávke, tovar bol
akceptovaný a jeho príjem bol registrovaný v centrálnej databáze. Takže úlohou
oddelenia platieb bolo iba zaplatiť za tovar, ktorý bol objednaný a zároveň akceptovaný
oddelením skladových zásob. Po implementácii tohto postupu bol Ford schopný
zredukovať počet pracovníkov na oddelení platieb o 80%.
Kľúčovým bodom v tomto príklade je problém s výkonnosťou (množstvo času
a zdrojov pri kontrole dokumentov v oddelení platieb) celého procesu. V tomto prípade
hrá oddelenie platieb dôležitú úlohu v celom nákupnom procese, ale okrem neho proces
pozostáva z úloh, ktoré zabezpečujú oddelenia nákupu, skladových zásob a dodávateľ.
Bez ohľadu na bariéry, ktoré vyplývajú z množstva pracovných pozícií na týchto
oddeleniach, zmeny by sa mali týkať všetkých zainteresovaných v tomto procese. Tieto
zmeny majú charakter informačných zmien (výmena informácií), technologických
zmien (počítačové stanice, centrálna databáza) a štrukturálnych zmien (pravidlá,
kontrola). Manažéri by mali pri hľadaní efektívnosti a zlepšovaní obchodných operácií
zvažovať kompletný proces bez toho, aby sa zameriavali iba na niektoré úlohy alebo
funkcie (Davenport a Short, 1990). Ako dôležitý prostriedok pri vylepšovaní
a navrhovaní procesov sa javí využitie IT, ktoré vo všeobecnosti umožňujú prístup
k informáciám bez ohľadu na čas a miesto.
2.1.3

BUSINESS PROCESS REENGINEERING
Na začiatku 90. rokoch 20. storočia sa objavil nový manažérsky koncept alebo

stratégia nazývaná Business Process Redesign alebo Business Process Reengineering
(BPR), ktorý pre procesné riadenie znamenal rozmach. Práca Davenporta a Shorta
(1990) a mnohých iných v podobe článkov, kníh, white paper správ, apod., spôsobili
nulový. Informácia je správa o tom, že nastal jeden z možných javov z množiny existujúcich javov, čo u
prijímateľa zníži neznalosť o tomto jave. Je to myšlienka vyjadrená v danom jazyku (pomocou symbolov)
vyjadrujúca stav určitého objektu, jeho chovanie. Proces zberu, spracovania, prenosu a uchovania informácií
označujeme pojmom informačný proces.
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nebývalý záujem podnikov a organizácií po celom svete počas celého desaťročia
o zostavovanie tímov a oddelení, ktoré sa mali zaoberať študovaním podnikových
procesov (review) a návrhmi ich zlepšenia (redesign). Každopádne začiatkom druhého
milénia záujem podnikov výrazne opadol. Mnoho podnikov ukončilo svoju podporu
BPR iniciatívam a zrušilo BPR oddelenia. Dôvodov bolo viacero, ale azda
najvýznamnejšie boli:


Zneužitie BPR konceptu – v niektorých organizáciách bol každý
projekt, ktorý predstavoval zmenu alebo vylepšenie označovaný ako
BPR a to aj v prípade, ak sa netýkal podnikových procesov. Počas 90.
rokov pristúpilo množstvo spoločností k znižovaniu množstva pracovnej
sily s odôvodnením zefektívňovania podnikových procesov. Toto
vyvolalo

značný

odpor

u zamestnancov

operatívy

a stredného

managementu týchto spoločností. Napokon nebolo celkom zrejmé aké
vylepšenia operatívnych činností tieto zmeny prinášajú.


Priveľa radikalizmu – zástupcovia prvej vlny BPR na začiatku 90.
rokov zdôrazňovali, že ak má byť BPR projekt úspešný, musí byť
radikálny. To znamená, že nový návrh procesu by mal byť celkom
odlišný od toho pôvodného. Aj keď je zrejmé, že radikálna zmena
niektorých procesov môže byť prínosná, v ďalších prípadoch by sa skôr
hodil inkrementálny (prírastkový) prístup.



Nezrelosť podpory – v projektoch, ktoré síce boli od samého začiatku
procesne orientované sa členovia projektových tímov púšťali do riešení,
ktoré si vyžadovali dosiaľ neoverenú alebo neexistujúcu podporu
(nástroje, technológie), predovšetkým v oblasti IT. Projektový tím sa
potom viac venoval riešeniu problému s podporou (napr. programovaním
nového softwaru) ako samotnému zlepšovaniu procesov. Celkom logicky
boli potom zamestnanci frustrovaní z toho, že ich úsilie navrhnúť
procesy efektívnejšie stroskotali na rigidnej infraštruktúre.

Základy moderného procesného riadenia vyplynuli aj z vyššie uvedených
myšlienok BPR. Predovšetkým sa objavili empirické štúdie, ktoré preukázali, že
podniky a organizácie, ktoré boli procesne orientované, tzn., že ich záujmom bolo
zlepšovať procesy pre dosiahnutie lepšej efektívnosti a vyššej kvality uspokojovania
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potrieb zákazníkov, fakticky dosahovali lepšie výsledky ako spoločnosti, ktoré sa
podnikovým procesom týmto spôsobom nevenovali. Aj keď viacero zástupcov BPR
filozofie uverejňovalo prípadové štúdie (ako napr. Ford-Mazda), ktorými prezentovali
úspešné príbehy návrhu zmenených podnikových procesov, otázkou zostáva, či to boli
výnimky alebo to bolo pravidlom. Kevin McCormack (1999) uverejnil štúdiu, ktorá
analyzovala vzorku 100 amerických výrobných podnikov a zistil, že procesne
orientované podniky vykazujú lepšiu výkonnosť, lepšie vzťahy na pracovisku
a nepodliehajú funkčným konfliktom vnútri organizácie v takej miere ako u podnikov,
ktoré nie sú procesne orientované. Nasledovné štúdie tieto výsledky potvrdzujú, čím sa
podarilo procesnému mysleniu vo všeobecnosti prinavrátiť čiastočne dôveru.
Druhým dôležitým faktorom vzniku moderného procesného riadenia je
technologický rozvoj. Vznikli rôzne druhy IT systémov (IS – informačných systémov).
Medzi najvýznamnejšie z pohľadu procesného riadenia patria podnikové informačné
systémy (ERP - Enterprise Resource Planning) a workflow management informačné
systémy (WfMS). ERP systémy tvoria v súčasnosti základ podnikateľských aktivít.
Ukladajú sa v nich dáta, ktoré vznikajú pri bežných operatívnych činnostiach
a odzrkadľujú reálny stav podnikových procesov a teda aj stav podniku alebo
organizácie. Dôležitou charakteristikou ERP systémov je, že ukladajú a sprístupňujú
dáta všetkým zainteresovaným stranám (zamestnanci, majitelia, obchodní partneri,
verejnosť, apod.) konzistentným spôsobom. Na druhej strane WfMS systémy
distribuujú prácu rôznym aktérom v podniku alebo organizácii na základe procesných
modelov (Kapitola 4). To umožňuje implementovať zmeny do podnikových procesov
pomerne jednoduchým spôsobom (zmena poradia úloh), pretože zmeniť procesný
model je jednoduchšie ako zasahovať do tvrdo nastavených systémov často krát
vyrobených na mieru danému podniku alebo organizácii. Spočiatku boli WfMS systémy
určené k predávaniu práce od jedného ľudského aktéra k inému. Avšak postupne sa k
nim pripájali moduly14 pre monitorovanie a analýzu podnikových procesov. Rovnakým
spôsobom umožnil vznik webových služieb15 pripojiť WfMS systémy k existujúcim
systémom, hlavne ERP systémom. WfMS systémy sa stávajú čím ďalej tým viac
sofistikovanejšie

a integrovanejšie

s podnikovými

systémami.

V súčasnosti

ich

Časť komplexného počítačového systému často s konkrétnym tematickým zameraním.
Webová služba je podľa definície W3C (spoločnosť, ktorá sa zaoberá štandardizáciou služieb na internete)
riešenie, ako spolu môžu aplikácie komunikovať a vymieňať si medzi sebou informácie prostredníctvom
internetu. Toto definitívne rúca bariéry medzi rozdielnymi systémami, ktoré neboli kompatibilné a nemohli preto
spolu komunikovať.
14
15
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poznáme pod názvom Business Process Management systémy (BPMS). V automatizácii
podnikových procesov hrajú BPMS systémy významnú úlohu (Kapitola 3.8).
Na základe vyššie uvedeného by sa mohlo zdať, že BPM je znovuzrodením
BPR, ale nie je tomu celkom tak. Rozdiely medzi tými dvomi konceptami objasňuje
Obr. 5, ktorý znázorňuje funkcie manažéra, zodpovedného za proces, tzv. vlastníka
procesu (process owner). Vlastník procesu je na jednej strane zodpovedný za
plánovanie a organizovanie procesu, na druhej strane za jeho monitorovanie. Obrázok
nám pomáha objasniť rozdiely v rozsahu BPR a BPM. Obidva prístupy sa zaoberajú
v prvom rade procesom. BPR sa primárne venuje plánovaním a organizovaním procesu.
Oproti tomu BPM poskytuje koncepty, metódy, techniky a nástroje, ktoré pokrývajú
všetky aspekty podnikových procesov – plánovanie, organizovanie, monitoring,
kontrolu a aj realizáciu procesu. Logickým tvrdením je, že BPR je podmnožinou resp.
jednou z techník, ktoré sa aplikujú v rámci BPM prístupu. BPM pokrýva celý životný
cyklus podnikového procesu (Kapitola 3).
Obrázok č. 5 Funkcie manažéra zodpovedného za proces (vlastníka procesu)

Zdroj: Upravené podľa Dumas et al. (2013).
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2.1.4

SÚČASNÝ STAV PROCESNÉHO RIADENIA

PREHĽADOVÉ PRÁCE A PROJEKTY
Za jedného z prvých propagátorov procesného myslenia je považovaný Geary
Rummler, ktorý sa vo svojej práci snažil zdôvodniť negatíva čisto funkčne riadených
spoločností. Jeho práca v 70. a 80. rokoch 20. storočia získala na značnej popularite po
vydaní knihy s Alanom Brachom “Improving Performance: How to Manage the White
Space on the Organizational Chart” (1990). Jeho článok, vydaný v roku 2010 (Rummler
a Ramias, 2010) stručne predstavuje jeho metodológiu nastavenia štruktúry organizácie
okolo podnikových procesov.
Ďalšie dva dôležité články, ktoré už boli spomenuté vyššie (Hammer, 1990;
Davenport a Short, 1990) výrazným spôsobom spopularizovali procesné myslenie ako
manažérsky prístup. Zatiaľ čo Rummler sa venoval štruktúre organizácie alebo podniku,
Hammer, Davenport a Short sa snažili o predstavenie návrhu a vylepšenie jednotlivých
podnikových procesov a zvýšenie ich výkonnosti. Využitie BPM z pohľadu business
manažéra charakterizuje Paul Harmon vo svojej knihe „Business Process Change“
(2007). Harmon sa snažil o integráciu ďalších moderných manažérskych trendov do
oblasti BPM (napr. Six Sigma, Lean methodology, TQM, apod.). Paul Harmon je
editorom časopisov a portálu o BPM (http://www.bptrends.com/), ktorý aj v súčasnosti
prináša aktuálne informácie z oblasti BPM. Ďalšie prehľadové publikácie o BPM vydali
Becker et al. (2011) a Rosemann a Brocke (2010a, 2010b). Vzťahu medzi BPM a TQM
sa venuje Elzinga et al. (1995) a integrácii BPM a Six Sigma sa okrem Harmona venuje
aj Laguna a Marklund (2013).
Azda najvýznamnejšou a v súčasnosti referenčnou publikáciou, ktorá komplexne
charakterizuje životný cyklus BPM je kniha Marlona Dumasa z roku 2013 (Dumas et
al., 2013). Autori v nej charakterizujú BPM v rámci historického kontextu a postupne
odkrývajú jednotlivé fáze BPM procesu (identifikácia procesov, procesné modelovanie,
objavovanie procesov, kvantitatívna a kvalitatívna analýza, redesign procesov a ich
automatizácia, process intelligence). Profesor Dumas v súčasnosti pôsobí v Estónsku na
Institute of Computer Science, University of Tartu, kde vyučuje pokročilé kurzy BPM
pre študentov magisterského štúdia a vedie medzinárodnú BPM výskumnú skupinu.
Kniha je podporovaná webovou stránkou (http://fundamentals-of-bpm.org/), na ktorej
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sú odkazy pre kompletné prezentácie, videá, obrázky, diagramy a doplnkový materiál.
Takisto sa tam nachádza odkaz (https://moocs.qut.edu.au/learn/fundamentals-of-bpmoctober-2015)

na

MOOC16

s názvom

„Fundamentals

of

Business

Process

Management“, ktorého najnovšie sprístupnenie prebehne koncom roka 2016 na
platforme

Queensland

University

of

Technology,

Brisbane,

Austrália

(https://www.qut.edu.au/). Tento kurz predstavuje najvhodnejšiu formu pre zoznámenie
sa s konceptom BPM aj s praktickými cvičeniami a prípadovými štúdiami. Štúdie sú
inšpirované

realizáciou

BPM

princípov

v podnikových

procesoch

austrálskej

poisťovacej spoločnosti. Samotná kniha sa používa ako študijná literatúra na takmer 150
inštitúciách po celom svete (http://fundamentals-of-bpm.org/uptake/).
V oblasti process miningu je za referenčnú považovaná kniha „Process mining:
discovery, conformance and enhancement of business processes“ Willa van der Aalsta
(2011), ktorý pôsobí na Eindhoven University of Technology. Výskumná skupina, ktorá
pôsobí okolo van der Aalsta sa pričinila o vývoj azda v súčasnosti najpopulárnejšieho
softwarového nástroja ProM, ktorý sa používa pri výskume process miningových
techník. Okrem ProM sa ich aktivity týkajú aj vývoja workflow management systému
YAWL. Značnú popularitu process miningu prinieslo usporiadanie MOOC kurzu
s názvom „Process Mining: Data science in Action“ na platforme Coursera17 (Príloha 1)
už v roku 2015 a každým rokom sa kurz otvára opakovane. Pre túto výskumnú skupinu
je príznačné, že sa snaží podporovať svoje vedeckovýskumné aktivity rôznymi
podpornými akciami ako je napr. Process Mining Camp18, kde sa každoročne stretáva
komunita odborníkov, ale aj začiatočníkov, ktorí sa venujú riadeniu podnikových
procesov a process miningu. Ďalšou z akcií je Business Processing Intelligence
Challenge (BPIC)19. Je to každoročná súťaž v analýze a vyhodnotení logovacích
súborov, ktoré produkujú bežiace podnikové procesy. Výhodou tejto súťaže je, že
množstvo analyzovaných logovacích súborov zostáva aj po skončení súťaže k dispozícii
verejne a výskumníci z celého sveta môžu tieto vzorové reálne dáta využiť a overiť si
fungovanie vlastných metód. V tejto práci budeme v záverečnej kapitole analyzovať
dáta z logovacích súborov vlastnej produkcie (zo simulačného nástroja MAREA), ale aj
voľne dostupné.
MOOC – Massive Open Online Course.
https://www.coursera.org/learn/process-mining
18
https://fluxicon.com/camp/2016/
19
https://www.win.tue.nl/bpi/doku.php?id=2015:challenge
16
17
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PODNIKOVÁ PRAX
Business Process Management a automatizácia procesov sa vzhľadom
k neustálym tlakom na optimalizáciu nákladov stáva neoddeliteľnou súčasťou firemnej
stratégie. Nasledujúci zoznam stručne predstavuje rozsah BPM aktivít v podnikovej
praxi:


Identifikácia podnikových procesov v podniku alebo organizácii,
štúdium ich hraníc a vzájomných vzťahov, zoradenie dôležitosti ich
riadenia pomocou rôznych kritérií.



Dokumentácia podnikových procesov na rôznych úrovniach abstrakcie
s použitím súčasných modelovacích techník.



Aplikácia

kvalitatívnych

a kvantitatívnych

techník

pri

analýze

výkonnosti podnikových procesov a vyhodnotenie dopadu ich zmien.


Identifikácia a analýza príležitostí na zlepšenie podnikových procesov,
založených na procesných modeloch.



Efektívne využitie informačných technológií

pri stavbe riešení

automatizácie procesov s dôrazom na využitie výhod zlepšovania
procesov.


Využitie „sily“ rozľahlých dát (big data) pri realizácii hĺbkových analýz,
ktoré vedú k využiteľným procesným znalostiam.



Aplikácia znalostí a zručností získaných holisticky na business problém
z reálneho života.

BPM riešenia v podnikoch predstavujú viacero výhod, ktoré môžu podporiť
podnikové procesy. Medzi frekventované výhody patrí:


Znižovanie nákladov – optimalizáciou procesov sa dajú znížiť nároky na
alokáciu pracovných síl. Tie sa potom dajú využiť efektívnejším
spôsobom.



Rýchla úprava procesov – v prípade potreby je možné procesy rýchlo
upraviť podľa dynamicky sa meniacich podmienok.



Zlepšenie kontroly – vďaka nepretržitému monitoringu a kontrole je
možné procesy priebežne korigovať.
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Zvýšenie efektivity – eliminácia chýb a následne vynaložených
prostriedkov na ich odstránenie.



Zvýšenie príjmov.

V podnikovej praxi sa využívajú rôzne nástroje viacerých výrobcov, ktoré
podporujú BPM koncept a podporujú viaceré fáze životného cyklu BPM (napr. aj
automatizáciu). Medzi najznámejšie patrí IBM Business Process Manager20, ktorý
umožňuje podnikové procesy nielen navrhovať, ale ich aj spúšťať (realizovať). Ďalším
rozšíreným nástrojom je ARIS Platform for Business Process Excellence21 od firmy IDS
Scheer. Celá platforma je rozdelená do štyroch skupín – strategickej, návrhovej,
implementačnej a monitorovacej. Umožňuje podnikom a organizáciám spravovať svoje
podnikové procesy online, pričom môžu využívať centrálnu ARIS databázu pre
ukladanie modelov a ich spúšťanie. Šetrí tým náklady na vlastnú firemnú infraštruktúru.
Medzi ďalšie rozšírené nástroje patrí Oracle Business Process Management suite22, Red
Hat JBoss BPM Suite23, Bizagi BPM Suite24 a ďalšie. Takmer všetky tieto nástroje sú
však komerčné a ich ceny nie sú nízke. Množstvo menších a stredných podnikov si ich
nemôže dovoliť zakúpiť. Samotná implementácia komplexných BPM riešení je
komplikovaný a dlhotrvajúci proces, ktorý podniky a organizácie zverujú do rúk
konzultačným firmám za nemalý poplatok. V mnohých prípadoch nie je pozitívny efekt
zaručený. Aj keď je v poslednom období BPM technológia a predovšetkým
automatizácia podnikových procesov na vzostupe, niektoré štúdie preukazujú, že
samotné pochopenie komplexnosti podnikových procesov, vytvorenie modelu
a implementácia spustiteľného procesu je pomerne výraznou výzvou (Brahe, 2008).
Najskôr musí byť proces analyzovaný, formalizovaný, potom modelovaný na
konceptuálnej a logickej úrovni a nakoniec musí byť implementovaný (transformovaný
na technológiu). Vyššie spomínané BPM riešenia využívajú na modelovanie
a implementáciu podnikových procesov preddefinované procesné modelovacie jazyky
(napr. BPMN – Business Process Modeling Notation – pre modelovanie a BPEL –
Business Process Execution Language – pre implementáciu) a sú založené na fixnej
vývojovej metodológii, kde existujú iba dva modely – konceptuálny a implementačný.
20

http://www-03.ibm.com/software/products/en/business-process-manager-family
http://www.ariscommunity.com/system/files/Intro%20PIPM%20event_0.pdf
22
http://www.oracle.com/us/technologies/bpm/overview/index.html
23
http://www.jboss.org/products/bpmsuite/overview/
24
http://www.bizagi.com/en/products
21
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Takéto nástroje potom znamenajú pre podniky a organizácie výzvy, pretože tie už
historicky využívajú vlastné vývojové metodológie, vlastné modelovacie koncepty
a technológiu, ktorá je pre podnik špecializovaná. Štandardizované modelovacie notácie
nedovoľujú podnikom vytvárať vlastné doménové koncepty a môžu obsahovať
množstvo modelovacích konštrukcií, ktoré bývajú ťažko použiteľné v praxi.
Transformáciu modelu prostredníctvom implementácie musí prebehnúť manuálne,
pretože podniky a organizácie využívajú množstvo technológií a nie výhradne len BPEL
ako takmer všetky komerčné BPM nástroje. Preto si firmy často vytvárajú vlastné
riešenia a vlastné BPM tímy. Jedným z úspešných príbehov implementácie vlastného
BPM riešenia je Danske bank (Brahe, 2008). Existujú však oblasti, v ktorých sa BPM
riešenia tešia veľkej obľube. Ide predovšetkým o bankový sektor, ktorého operatívny
charakter, založený na obehu dokumentov a ich schvaľovaniu BPM technológii praje.
Obrázok č. 6 Anketová otázka

Zdroj: upravené podľa Harmona (2016).

Na základe pravidelného výskumu Paula Harmona (2016) „The State of
Business Process Management 2016“ BPM trh neustále rastie, aj keď relatívne
pomalým tempom. V roku 2011 sa zdalo, že veľké množstvo firiem sa stáva vyspelými
vo využívaní BPM technológií, ale v roku 2013 sa tento trend nepotvrdil. Väčšina
respondentov, ktorými boli firemní zákazníci si nemyslí, že BPM je špeciálnou
softwarovou technológiou, ale skôr že BPM sa používa k riadeniu podnikových
procesov v businesse. Viaceré spoločnosti sa v roku 2015 rozhodli procesne orientovať,
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investovali do BPM systémov a aktivít, ale väčšina podnikov a organizácií tak neučinil.
Aktuálny stav v oblasti investícií do BPM systémov zostáva viac menej na úrovni roku
2015. Zaujímavá otázka v Harmonovom výskume sa týkala bariér zavádzania zmien
podnikových procesov vo firemnom prostredí (Obr. 6), kde až 58% respondentov
uviedlo, že senior management sa o zlepšovanie procesov vôbec nezaujíma.

2.2 Základné pojmy
2.2.1

PROCES, PROCESNÝ TOK, PODNIKOVÝ PROCES
Z pomedzi mnohých definícií procesov a procesných tokov vyberáme definíciu

Svozilové (2011), ktorá definuje proces z pohľadu účelu ako sériu logicky súvisiacich
činností alebo úloh, ktorých prostredníctvom – ak sú postupne vykonávané – má byť
vytvorený dopredu definovaný súbor výsledkov. V tejto súvislosti sa zaoberáme
návrhmi, popismi procesov a procesnými tokmi. Popisovanie procesov je činnosťou, pri
ktorej zhromažďujeme a zaznamenávame informácie o sledoch pracovných činností
a ich vzájomných vzťahoch, výkonných procesných roliach, podporných systémoch
procesu a nástrojoch, časových, výkonnostných a kvalitatívnych parametroch, ktoré má
proces plniť. Pri skúmaní, či navrhovaní procesov používame radu rôznych popisných
a analytických nástrojov.
Svozilová (2011) ďalej definuje procesný tok ako sled krokov (činností, udalostí
alebo interakcií), ktoré tvoria postupne rozvíjajúci sa proces, ktorý zapája do spolupráce
aspoň dve osoby a vytvára určitú hodnotu pre zákazníka, ktorému má slúžiť alebo
príspevok spoločnosti, v ktorej sa uskutočňuje. V praxi sa väčšinou stretávame
s procesnými tokmi, ktoré majú začiatok a koniec vnútri podniku alebo organizácie.
Existujú však prípady dlhších a zložitejších procesov, ktoré môžu prechádzať aj
niekoľkými

podnikmi

podnikateľskom

alebo

prostredí

často

organizáciami.
previazané

Procesné

toky

sú

v dnešnom

do okolitého prostredia smerom

k zákazníkom či subdodávateľom.
Produkt procesu je výsledkom transformačného procesu v podniku alebo
organizácii, je hlavným zmyslom existencie procesu a je výsledkom výstupu. Produkt
procesu je hmotným alebo nehmotným výstupom, ktorý je vytvorený za účelom
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pokrytia želaní a potrieb zákazníka procesu. Produkt procesu musí mať v tomto zmysle
vlastnosti, ktoré predstavujú určitú hodnotu alebo prinášajú prospech tretej osobe.
Určenie hraníc procesu sa stáva čím ďalej zložitejším vzhľadom k rastúcej
zložitosti a dĺžke procesov, ktoré často prechádzajú niekoľkými organizačnými
jednotkami podniku alebo organizácie, či presahujú hranice spoločnosti. Je nutné brať
do úvahy dynamiku prostredia, teda fakt, že každý proces sa nachádza v určitom
okamžiku v nejakom štádiu vývoja, jednotlivé udalosti spúšťajú alebo prerušujú iné
procesy a všetky procesy navyše podliehajú zmenám (spontánnym alebo plánovaným),
spusteným v dôsledku pôsobiacich vplyvov a rizikových faktorov.
Medina-Mora et al. (1992) rozlišuje tri rôzne domény, v ktorých popisuje
aktivity podniku alebo organizácie: materiálne, informačné a business procesy
(podnikové procesy). Podnikové procesy tvoria základnú obsahovú štruktúru
fungovania podniku alebo organizácie. Ich základným zmyslom je naplňovanie
primárnej funkcie spoločnosti a ich obsah a vzájomné vzťahy sú od tejto funkcie
odvodené. V literatúre sa môžeme stretnúť s rôznymi definíciami pojmu proces alebo
podnikový proces. Řepa (2012) uvádza, že podnikovým procesom rozumieme
objektívne prirodzenú postupnosť činností, konaných s úmyslom dosiahnutia daného
cieľa v objektívne daných podmienkach. Norma ČSN EN ISO 9001 definuje proces ako
súbor vzájomne pôsobiacich činností, ktoré premieňajú vstupy na výstupy. Hammer a
Champy (1995) definujú podnikový proces ako proces, ktorý vyžaduje jeden nebo viac
druhov vstupov a tvorí výstup, ktorý má pre zákazníka hodnotu. Grasserová (2008)
chápe proces ako štruktúrovaný sled nadväzujúcich činností popisujúcich tok práce –
postup tvorby pridanej hodnoty – postupujúci od jedného pracovníka k ďalšiemu (v
prípade zložitých procesov z jedného útvaru do druhého), poskytujúci merateľnú službu
alebo produkt internému alebo externému zákazníkovi za predpokladu premeny vstupov
na výstupy a využívania zdrojov.
2.2.2

DELENIE PROCESOV
V literatúre môžeme nájsť rôzne druhy rozdelenia podnikových procesov. Jedna

z najvýznamnejších kategorizácií podnikových procesov je model hodnotového reťazca
(Value Chain model) Michaela Portera (1985). Porter rozdeľuje procesy do dvoch
skupín: kľúčové procesy (core processes) a podporné procesy (support processes).
Kľúčové procesy pokrývajú základnú tvorbu hodnoty pre podnik alebo organizáciu
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napr. výrobu tovaru a služieb, za ktoré sú zákazníci v konečnom dôsledku ochotní
platiť. Porter konkrétne označuje tieto podnikové procesy ako kľúčové:


Logistika vstupov (Inbound logistics) – zahŕňa vzťah s dodávateľmi
a všetky aktivity, ktoré sa týkajú príjmu, uskladnenia a distribúcie
vstupov (materiál, polotovary, apod.).



Operatíva (Operations) – všetky aktivity, potrebné pre transformáciu
vstupov na výstupy (tovar alebo služby).



Logistiky výstupov (Outbound logistics) – aktivity, potrebné na zber,
uskladnenie a distribúciu výstupov.



Marketing a predaj (Marketing and sale) – aktivity, ktoré pomáhajú
informovať zákazníkov o tovare a službách, presviedčajú zákazníkov
o tom, aby si ich zakúpili a podporujú samotný predaj zákazníkom.



Služby (Services) – zahŕňajú aktivity, ktoré podporujú efektívne užívanie
produktov alebo služieb po ich predaji a doručení zákazníkovi.

Podporné procesy umožňujú vykonávanie kľúčových procesov. Podľa Portera sú
to predovšetkým tieto procesy:


Nákup (Procurement) – nákup vstupov alebo zdrojov pre podnik alebo
organizáciu.



Riadenie ľudských zdrojov (Human resource management) – spočíva
vo výbere, zamestnávaní, školení, rozvoji, odmeňovaní a prepúšťaní
zamestnancov podniku alebo organizácie.



Technologický vývoj (Technological development) – zameriava sa na
vybavenie, hardware, software, technologické postupy a znalosti, ktoré
podnik využíva v procese transformácie vstupov na výstupy.



Infraštruktúra (Infrastructure) – slúži potrebám spoločnosti a prepája
rôzne časti spoločnosti. Pozostáva z funkcií alebo oddelení ako napr.
financie,
plánovanie,

právo,

vzťahy

riadenie

s verejnosťou

kvality

(management) spoločnosti.

a s úradmi,

a v neposlednom

účtovníctvo,

rade

riadenie
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Iní autori vydeľujú z druhej kategórie riadiace procesy a stavajú ich na úroveň
tretej kategórie. Odlíšenie kľúčových, podporných a manažérskych procesov má pre
spoločnosť strategický význam. Preto je dôležité realizovať toto odlíšenie explicitne.
Často k nemu dochádza počas životného cyklu BPM aktivity predovšetkým vo fáze
procesnej identifikácie (Kapitola 3.4).
2.2.3

ZÁKLADNÉ ROLE
Životného cyklu podnikového procesu sa zúčastňujú rôzne strany. Z pomedzi

týchto strán môžeme rozlišovať nasledujúcich jednotlivcov a skupiny:


Vlastník procesu. Je zodpovedný za efektívny beh podnikového
procesu, konkrétne za jeho plánovanie a organizáciu a na druhej strane za
jeho monitorovanie a kontrolu. Pri plánovaní a organizácii je vlastník
procesu zodpovedný za definovanie výkonnostných metrík a cieľov, ako
aj za iniciáciu a vedenie zlepšovacích projektov, ktoré sa podnikového
procesu týkajú. Je takisto zodpovedný za zabezpečenie zdrojov tak, aby
proces

bežal

hladko

na

každodennej

báze.

Pri

zabezpečení

výkonnostných cieľov využíva rôzne akcie, ak sa podnikový proces
odchyľuje od stanoveného smeru. Vlastník procesu poskytuje rady
účastníkom procesov najmä v prípadoch, ak pri realizácii procesu
dochádza

k odchýlkam

od

požadovaného

stavu.

V menších

spoločnostiach je bežné, že vlastník procesu pokrýva viacero
podnikových procesov.


Účastníci procesu. Sú to pracovníci podniku alebo organizácie, ktorí sú
zodpovední za vykonávanie aktivít na dennej báze. Realizujú rutinnú
prácu na aktivitách podnikového procesu podľa štandardov a pokynov
spoločnosti. Účastníci procesu sú koordinovaní vlastníkom procesu,
ktorý je zodpovedný za riešenie aspektov procesu, ktoré nie sú rutinné.
Taktiež sa s nimi počíta ako s doménovými expertmi počas objavovania
a analýzy procesov. Podporujú redesignové aktivity a implementáciu
zmien do podnikových procesov.



Procesný analytik. Angažuje sa počas identifikácie, objavovania,
analýzy a redesignu podnikových procesov. Jeho špecifickou doménou je
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modelovanie podnikových procesov. Analytik koordinuje implementáciu
procesu, ako aj monitorovanie a kontrolu procesu. Podáva správy vo
forme reportov managementu podniku alebo organizácie a vlastníkovi
procesu. Úzko spolupracuje s účastníkmi procesu. Procesný analytik je
typicky orientovaný dvomi smermi. Prvý smer sa zaoberá organizačnými
aspektmi, požiadavkami, výkonom a change managementom – business
smer. Druhý smer je zameraný na IT s ohľadom na automatizáciu
podnikových procesov.


Systémoví inžinieri. Počíta sa s nimi pri redesigne a implementácii
podnikových procesov. Spolupracujú s procesnými analytikmi pri
zachytení požiadaviek na systém. Prekladajú požiadavky na návrh
systému a sú zodpovední za implementáciu, testovanie a nasadenie
systému do praxe. Ďalej spolupracujú s vlastníkom a účastníkmi
procesov, aby zaistili efektívnu prácu systému a pokryli požiadavky
užívateľov. Často sa implementácia systému zadáva externému
dodávateľovi. V tomto prípade vystupujú systémoví inžinieri ako
podpora zmluvnému dodávateľovi.

2.2.4

PRÍBUZNÉ DISCIPLÍNY
Procesné riadenie nie je jedinou disciplínou, ktorá sa zaoberá zlepšovaním

operatívnej výkonnosti podnikov a organizácií. Nižšie sú stručne charakterizované
vzťahy a rozdiely niektorých príbuzných disciplín a procesného riadenia.
Total Quality Management (TQM) je prístupom, ktorý historicky predchádza
a inšpiroval procesné riadenie. TQM je zameraný na neustále zlepšovanie a udržiavanie
kvality produktov a služieb. S procesným riadením má spoločný dôraz na nutnosť
neustáleho zlepšovania. Ale zatiaľ čo TQM sa sústreďuje na samotné produkty a služby,
procesné riadenie sa zameriava na zlepšovanie podnikových procesov, ktoré stoja za
týmito produktmi a službami. Tento pohľad je pre zástancov TQM jemne kontroverzný.
Najradšej by procesné riadenie videli ako jednu z praktík, ktoré sa dajú nájsť v TQM
programe. Na základe praktického zamerania je však zrejmé, že TQM sa primárne
orientuje na výrobnú oblasť činnosti podnikov a organizácií. Procesné riadenie je viac
orientované na organizácie pracujúce so službami.
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Operačný management je disciplínou, ktorá sa sústreďuje na riadenie fyzických
alebo technických funkcií podniku alebo organizácie. Základné techniky operačného
managementu

ako

napr.

teória

front,

simulácia,

matematické

modelovanie,

rozhodovacia analýza, teória pravdepodobnosti a ďalšie sú dôležité pre optimalizáciu
efektívnosti operácií a niektoré z nich sa používajú aj v procesnom riadení. Hlavný
rozdiel medzi operačným managementom a procesným riadením je ten, že operačný
management sa zameriava najmä ma kontrolu existujúcich procesov bez nutnosti ich
zmeny, zatiaľ čo procesné riadenie sa zameriava na nutnosť zmeny v podnikovom
procese s cieľom jeho zlepšenia.
Lean management je manažérskou disciplínou, ktorá pochádza z výrobného
priemyslu, predovšetkým z inžinierskej filozofie japonskej firmy Toyota. Jedným
z hlavných princípov lean managementu je eliminácia nadbytku (odpadu), tzn. aktivít,
ktoré zákazníkovi neprinášajú hodnotu. Lean management a procesné riadenie majú
spoločné zameranie na zákazníka a preto množstvo lean princípov bolo procesným
riadením úspešne absorbovaných. Rozdielom je, že procesné riadenie kladie väčší dôraz
na informačné technológie a nástroje na zlepšenie podnikových procesov, ich
konzistenciu a opakovateľnosť.
Six Sigma je ďalšou množinou praktík, ktoré pochádzajú z výrobného sektoru,
predovšetkým zo skúseností a praxe firmy Motorola. Hlavnou charakteristikou Six
Sigma je jeho zameranie na minimalizáciu chýb (defektov). Six Sigma kladie veľký
dôraz na meranie výstupov aktivít a procesov, predovšetkým z hľadiska kvality.
Vytvára tlak na manažérov na systematické porovnávanie efektov zlepšovacích snáh na
výstup. Six Sigma nie je v praxi aplikovaná samostatne. Populárnym prístupom je
kombinácia Lean management a Six Sigma, ktorá vedie k prístupu nazývanému Lean
Six Sigma. V súčasnosti sa viaceré techniky Six Sigma aplikujú aj v procesnom riadení.
Procesné riadenie zdedilo filozofiu neustáleho zlepšovania od TQM, prevzalo
princípy a techniky operačného managementu, Lean a Six Sigma a kombinuje ich so
schopnosťami moderných informačných technológií s cieľom optimálne zladiť
podnikové procesy s výkonnostnými cieľmi podniku alebo organizácie.
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3 Životný cyklus procesného riadenia
3.1 Príklady podnikových procesov
Každá organizácia bez ohľadu na jej formu a typ, či už podnik, nezisková
spoločnosť alebo vládna inštitúcia musí riadiť množstvo procesov. Typické procesy,
ktoré nájdeme vo väčšine organizácií sú napríklad:


Objednávka-hotovosť (order-to-cash) – tento typ procesu je realizovaný
u dodávateľa a začína vtedy, keď zákazník potvrdí objednávku na nákup
tovaru alebo služieb a končí vtedy, keď objednaný tovar alebo služby sú
doručené zákazníkovi a ten za dodávku zaplatí. Order-to-cash proces sa
týka aktivít, ktoré súvisia s overením nákupnej objednávky (purchase
order), odoslanie zásielky (v prípade, že ide o tovar), dodávka zásielky,
fakturácia, platba za zásielku a napokon potvrdenie platby.



Ponuka-objednávka (quote-to-order) – tento typ procesu spravidla
predchádza procesu order-to-cash. Proces začína v momente, keď
dodávateľ dostane od zákazníka tzv. požiadavku na ponuku (RFQ,
Request for Quote) a končí vtedy, keď dotyčný zákazník potvrdí
nákupnú objednávku, ktorá je založená na prijatej ponuke. Na tento
proces nadväzuje proces objednávka-hotovosť. Kombinácia týchto dvoch
procesov (order-to-cash a quote-to-order) sa nazýva proces ponukahotovosť (quote-to-cash).



Problém-riešenie (issue-to-resolution) – tento typ procesu začína
u zákazníka, ktorý sa stretáva s problémom ohľadom chybovosti
zakúpeného tovaru alebo sťažnosťou pri spotrebe služby. Proces
pokračuje až do chvíle, keď sa zákazník alebo dodávateľ (ideálne obaja)
dohodnú na tom, že problém je vyriešený. Praktická ukážka tohto typu
procesu je uvedená v prípadovej štúdii v Kapitole 5.8 (reklamačný
proces).



Nákup-platba (procure-to-pay) – tento typ procesu začína, keď sa
pracovník organizácie rozhodne, že je potrebné nakúpiť nejaký typ
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tovaru alebo služby. Končí v prípade, ak bol tovar alebo služba doručená
a zaplatená. Procure-to-pay proces obsahuje aktivity ako napríklad:
príjem ponúk od dodávateľov, výber dodávateľa, schválenie nákupu,
vystavenie nákupnej objednávky, dodávka tovaru alebo služby, kontrola
a platba faktúry. Proces nákup-platba je duálnym procesom, lebo na
strane dodávateľa prebieha paralelne proces ponuka-hotovosť. Tento
vzťah sa štandardne označuje ako B2B (business-to-business).


Žiadosť-schválenie (application-to-approval) – tento typ procesu začína
v prípade, že niekto v organizácii žiada napr. o odmenu pre podriadených
pracovníkov za prácu mimo bežné pracovné povinnosti, o platbu
benefitu, o preplatenie nákladov, spojených s pracovnou cestou, apod.
Tento proces je bežným vo vládnych a verejných inštitúciách. Ďalším
príkladom je žiadosť o udelenie dotácie, prípadne prijímacie konanie na
vysokej škole, ktoré začína podaním prihlášky na vysokú školu.

Ako je možné vidieť na vyššie uvedených príkladoch, podnikové procesy
predstavujú činnosti, ktoré organizácie vykonávajú s jediným cieľom – zabezpečiť
dodanie tovaru alebo služby zákazníkovi. Spôsob, akým sú podnikové procesy
navrhnuté a vykonávané ovplyvňuje na jednej strane kvalita služieb, ktorú vníma
zákazník a efektívnosť, s ktorou sú služby dodávané. V prípade, že organizácia dokáže
dodávať služby lepšie ako iná organizácia, môže túto činnosť vykonávať komerčne pre
iné spoločnosti externe. Toto platí nielen pre podnikové procesy, ktoré sa týkajú styku
so zákazníkom, ale aj pre interné procesy typu procure-to-pay.

3.2 Súčasti podnikového procesu
Podnikové procesy sú spojené s výskytom udalostí a aktivít. Udalosti (events)
predstavujú veci, ktoré prebiehajú automaticky tzn., že nemajú žiadny časový priebeh.
Udalosťou je napr. dodávka materiálu do výrobného skladu. Takáto udalosť môže
spustiť sériu aktivít. Napríklad príjem materiálu na sklad spustí aktivitu (activity), ktorá
sa týka kontroly dodávky. Takáto aktivita z pohľadu organizácie nejaký čas zaberie.
Keď je aktivita pomerne jednoduchá a môžeme ju považovať za jednotku práce,
nazývame ju úloha (task). Napríklad ak kontrola dodávky prebieha formou porovnania
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objednávky s dodacím listom, môžeme túto kontrolu označiť ako úlohu. Ale ak kontrola
prebieha formou porovnania nákupnej objednávky so skutočným stavom dodávky
(fyzická

kontrola),

porovnaním

špecifikácie

konkrétnych

položiek

nákupnej

objednávky, kontrolou funkčnosti a/alebo kontrolou príslušenstva, nazývame ju
aktivitou.
Typický podnikový proces obsahuje tzv. rozhodovacie body (decision points).
Rozhodovacie body sú miesta v podnikovom procese a teda aj v čase, ktoré ovplyvňujú
spôsob priebehu procesu. Napríklad pri kontrole materiálu sa môžu zistiť nezrovnalosti
a materiál nebude prijatý na sklad alebo naopak môže byť akceptovaný. Rozhodovacie
body ovplyvňujú, čo sa neskôr v podnikovom procese bude diať.
Proces obsahuje množstvo aktérov (actors): pracovníci, organizácie, informačné
systémy, hmotné objekty (materiál, polotovary, prototypy, tovar, papierové dokumenty,
atď.), nehmotné objekty (elektronické záznamy), apod. Napr. príjem materiálu do
výrobného skladu zahŕňa týchto ľudských aktérov: skladník a administratívny pracovník
výroby. Týchto organizačných aktérov: prijímacia organizácia a dodávateľ materiálu.
Hmotné objekty: materiál, tovar, papierové dokumenty (dodací list). A napokon
nehmotné objekty: elektronické dokumenty (príjemka, nákupná objednávka, faktúra).
Vykonanie procesu by malo viesť k jednému alebo viacerým výstupom. Napr.
výstupom procesu príjmu materiálu do výrobného skladu vedie k materiálu, ktorý môže
byť využívaný vo výrobe a na druhej strane k platbe, ktorá za materiál prebehne
v prospech dodávateľa. V ideálnom prípade by mal každý podnikový proces priniesť
pridanú

hodnotu

všetkým

aktérom.

V našom

prípade

prijímacej

organizácii

a dodávateľovi materiálu. Takýto výstup sa nazýva pozitívny výstup. Nie však vždy
proces prináša pozitívny výstup. V prípade, ak sa dodaný materiál nezhoduje
s nákupnou objednávkou alebo špecifikáciou a musí byť vrátený, neprináša proces
žiadnu pridanú hodnotu ani pre jedného aktéra. Výstup označujeme ako negatívny.
Medzi všetkými aktérmi podnikových procesov je najdôležitejší zákazník
(customer), ktorý môže byť zamestnancom podniku alebo organizácie (interný
zákazník) alebo to môže byť externý zákazník mimo podniku alebo organizácie (napr.
v order-to-cash procese). V našom vzorovom procese príjmu materiálu je interným
zákazníkom administratívny pracovník výroby, ktorý má na starosti plánovanie
výrobného procesu a ak by nemal dostatok materiálu pre zaistenie výroby mohlo by
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dôjsť k zastaveniu výroby, čo si žiaden podnik nemôže dovoliť. V niektorých prípadoch
býva zákazníkov v podnikovom procese viacero.

3.3 Životný cyklus BPM
Prvú otázkou, ktorú by si mal podnik alebo organizácia položiť na začiatku
akejkoľvek činnosti, ktorá sa týka BPM činnosti je, ktoré podnikové procesy plánujeme
zlepšiť? Pred zámerom zlepšovania podnikových procesov pravdepodobne existovala
myšlienka aké problémy v operatíve by mal BPM tím riešiť a akých podnikových
procesov sa to bude týkať. Ak napríklad manažér banky vidí, že sa mu hromadia rady
zákazníkov na oddelení úverov, je zrejmé, že bude problém s procesom prijímania
žiadostí o úver a jeho následnou správou. V tejto súvislosti by mali byť objasnené
otázky, týkajúce sa napr. toho či tento proces začína vstupom zákazníka do banky alebo
až pri čakaní v rade, či tento proces končí po ne/schválení žiadosti alebo až po skončení
splatnosti, či sa zákazníci vracajú do banky v priebehu splácania alebo ako často sa
menia podmienky úvery a či musia zákazníci navštevovať banku pri každej zmene
úverovej zmluvy.
Tieto otázky súvisia so skúsenosťami firmy alebo organizácie s procesným
riadením v minulosti. Ak podnik v minulosti procesné riadenie riešil, je pravdepodobné,
že bude mať vytvorený zoznam podnikových procesov a že má aspoň čiastočne
definovaný ich rozsah. V organizáciách, ktoré sa doposiaľ nezaoberali problematikou
procesného riadenia musí BPM tím začať identifikáciou procesov, ktorých sa týka
riešenie aktuálneho problému, určením rozsahu týchto procesov a identifikáciou
vzťahov medzi nimi. Tie môžu byť napríklad nezávislé alebo jeden podnikový proces
môže byť súčasťou iného. Táto počiatočná fáza BPM činnosti sa nazýva identifikácia
procesov (process identification). Táto fáza vedie k tzv. procesnej architektúre (process
architecture), ktorá je obvykle predstavovaná zbierkou procesov a vzťahmi medzi nimi,
ktoré sú rôzneho druhu.
Všeobecným účelom BPM činnosti by malo byť, aby analyzované podnikové
procesy viedli ku konzistentným pozitívnym výstupom a prinášali pridanú hodnotu
organizácii alebo podniku v styku so zákazníkmi. Meranie tejto hodnoty je kľúčovým
krokom v BPM činnosti. Nie je možné riadiť a kontrolovať niečo, čo nedokážeme
zmerať. Takže pred detailnou analýzou akéhokoľvek vybraného procesu je dôležité
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jednoznačne zadefinovať metriky procesného výkonu (process performance metrics or
measures). Tieto metriky budú určovať stav (kondíciu) procesu. Teda, či je proces
v dobrej alebo zlej kondícii. Konkrétne typy metrík môžu súvisieť s nákladmi (costrelated). Napríklad v prípade schvaľovania úverov v banke môžu medzi výkonnostné
metriky tohto procesu patriť celkové náklady (mzda zamestnancov, režijné náklady,
využívanie externých systémov, apod.) za jednotku času (napr. týždeň). Ďalšie typy
výkonnostných metrík sú spojené s časom. Príkladom môže byť priemerné množstvo
času, ktorý ubehne od podania žiadosti o úver až po jeho ne/schválenie. Táto metrika sa
vo všeobecnosti nazýva cyklický čas (cycle time). Tretí typ metrík sa týka kvality
procesov, predovšetkým tu radíme chybovosť (error rate). Chybovosť je percentuálny
podiel neúspešne ukončených inštancií procesu z celkového počtu inštancií procesu.
V prípade schvaľovania žiadostí o úver sa jedná o žiadosti nevybavené napr. z dôvodu
neúplnosti dokladov alebo stratou žiadosti. Je celkom jednoznačné, že v každom
podniku alebo organizácii sa budeme snažiť počet takýchto inštancií minimalizovať.
Identifikácia metrík procesného výkonu a výkonnostných cieľov je vo všeobecnosti
súčasťou fáze identifikácie procesov BPM činnosti, aj keď v niektorých prípadoch je
možné ju posunúť do neskorších fáz.
Po identifikácii dotknutých podnikových procesov a určení metrík procesného
výkonu je ďalšou fázou, ktorej sa BPM tím venuje pochopenie detailov podnikových
procesov. Táto fáza sa nazýva objavovanie procesov (process discovery). Typickým
výstupom tejto fáze je jeden alebo viacero procesných modelov, ktoré zachytávajú stav
procesov v skutočnosti (as-is modely). As-is procesné modely odzrkadľujú chápanie
ľudí v podniku alebo organizácii o tom, akým spôsobom sa vykonáva ich každodenná
pracovná náplň. Tieto procesné modely by mali byť ľahko pochopiteľné a mali by sa
používať pri komunikácii medzi účastníkmi BPM aktivity. Podnikové procesy môžu
byť v podstate modelované napr. pomocou textového popisu. Avšak charakter voľného
textu často zvádza k mylnej interpretácii a preto je bežnou praxou pri modelovaní
podnikových procesov používať diagramy. Diagramy umožňujú jednoduchým
spôsobom zachytiť priebeh podnikových procesov. V prípade, ak použijeme pri
vytváraní diagramov konkrétnu notáciu, ktorej rozumejú účastníci BPM aktivity, tak
priestor pre nedorozumenia pri interpretácii diagramov je minimálny. Aj v tomto
prípade môžu byť vytvorené modely vhodne doplnené textovým popisom. Kombinácia
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diagramu a textového popisu sa javí ako najvhodnejšia. Viac o modelovaní, typoch
modelov a modelovacích notáciách je uvedené v kapitole 4.
Po detailnom pochopení as-is podnikových procesov je ďalším krokom BPM
aktivity identifikácia a analýza problémov (issues) v týchto procesoch. Jedným
z potenciálnych problémov procesu schvaľovania žiadosti o úver môže byť príliš
vysoký cyklický čas. Toto môžu spôsobovať meškania (delays) v rôznych úlohách,
ktoré je nutné vykonať pri schvaľovaní úveru. Pre analýzu tohto problému potrebuje
analytik získať informácie o časoch, ktoré boli strávené pri vykonávaní týchto aktivít
a to konkrétne o časoch, ktoré pracovník strávil bezprostredným vykonávaním práce
a časoch čakania, kedy pracovník čakal na výsledok úlohy iného pracovníka (idle time).
Tento čas sa označuje ako čakací čas (waiting time). Okrem toho analytik potrebuje
informácie ohľadom množstva opakovanej práce (rework) v podnikovom procese.
Opakovaná práca v tomto prípade znamená opakovanie jednej alebo viacerých úloh,
pretože sa v podnikovom procese niečo nevydarilo. Napríklad ak bankový úradník pri
schvaľovaní žiadosti o úver zistí, že klient banky nevyhovuje podmienkam schválenia
úveru podnikový proces schvaľovania končí neschválením žiadosti. Úlohy, ktoré boli
vykonané pri schvaľovacom procese však nemuseli byť spracované, ak by bankový
úradník vedel, že klient nedávno žiadal o úver s rovnakým výsledkom. V tomto prípade
bol vzácny čas, strávený pri úlohe overovania podmienok schválenia úverovej žiadosti
(opakovaná práca), vynaložený zbytočne. Procesný analytik by pri posudzovaní
podobného problému v priebehu podnikového procesu potreboval vedieť, v koľkých
prípadoch (percentuálne) dochádza k opakovanej práci. Ak analytik takúto informáciu
má, môže využiť rozličné BPM techniky (bližšie v Kapitole 3.6) pri zisťovaní príčin
vysokého cyklického času a pri identifikovaní zmien, ktoré je v procese nutné vykonať
pre zníženie cyklického času.
Ďalším potenciálnym problémom v našom vzorovom schvaľovacom procese
žiadosti o bankový úver môže byť schválenie úveru, ktorý ale nakoniec nie je klientom
splácaný alebo zamietnutie žiadosti, ktorá splňuje všetky podmienky jej schválenia.
Takáto inštancia procesu je príkladom negatívneho výstupu. Pri analýze tohto typu
problému musí procesný analytik zistiť ako často k negatívnym výstupom
schvaľovacieho procesu dochádza. Analytik by potreboval aj informácie, ktoré by mu
pomohli pochopiť, prečo k takýmto situáciám s negatívnym výstupom dochádza.
Príčinou takýchto zlyhaní býva často nedorozumenie v komunikácii medzi účastníkmi
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podnikového procesu alebo chybami, spôsobenými nepresnými dátami (chyba
v podkladových materiáloch klienta alebo chyba v dátach na strane banky).
Identifikáciou, klasifikáciou a detailným pochopením hlavných príčin negatívnych
výstupov môže nájsť analytik spôsob vyriešenia problému v podnikovom procese.
Identifikácia a vyhodnotenie problémov a príležitostí na zlepšenie podnikových
procesov sa nazýva analýza procesu (process analysis). Každý z vyššie uvedených
problémov schvaľovacieho procesu o bankový úver sa na jednej strane týkal buďto
cyklického alebo čakacieho času, ktoré sú typickými metrikami procesného výkonu.
Alebo sa na druhej strane týkal chybovosti. Každopádne vyhodnocovanie podnikového
procesu sa spája s meraním jeho súčasného stavu pri určitých metrikách procesného
výkonu.
Po analýze a prípadnej kvantifikácii problémov v podnikových procesoch
nastáva ďalšia fáza BPM aktivity – identifikácia a analýza potenciálnych zmien týchto
problémov. Procesný analytik v tejto fáze zvažuje možnosti pre vyriešenie problémov.
Musí mať na pamäti, že akékoľvek zmeny, ktoré by spôsobili vyriešenie jedného
problému môžu potenciálne viesť k vzniku viacerých ďalších problémov. Napríklad pri
zrýchlení schvaľovacieho procesu o bankový úver môže niekto navrhnúť zjednodušiť
alebo vypustiť úlohy, týkajúce sa overenia, či klient spĺňa podmienky schválenia úveru.
Toto opatrenie by mohlo, ale nemuselo viesť k vyššej miere negatívnych výstupov
schvaľovacieho procesu.
Zmena podnikového procesu nie je jednoduchá. Ľudia sú zvyknutí pracovať
určitým naučeným spôsobom a odmietajú zmeny. Častokrát sa môžu zmeny
podnikových procesov týkať aj zmeny v informačnom systéme, ktorý sa v podniku
alebo organizácii používa na podporu priebehu predmetného podnikového procesu.
Takáto zmena býva často finančne náročná a môže sa vyžadovať nielen v organizácii,
ktorá koordinuje daný podnikový proces, ale aj v ďalších organizáciách.
Analytik, vybavený znalosťami o jednom alebo viacerých problémoch
v podnikovom procese a množinou potenciálnych zmien môže znovu navrhnúť
(redesign) novú verziu podnikového procesu. Takýto zmenený návrh reflektuje na
problémy a navrhuje realizovať zmeny v as-is podnikovom procese. Vytvára sa podoba
podnikového procesu, ktorá sa označuje ako to-be proces, teda vylepšená verzia
skutočnosti. To-be proces je hlavným výstupom ďalšej fáze BPM aktivity – redesign
(znovu navrhnutie) procesu. Dôležitým faktom tejto fáze je, že redesign a analýza sú
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veľmi úzko prepojené, nakoľko v prípade viacerých redesignových možností musí byť
každá možnosť analyzovaná, aby mal analytik dostatok informácii pri výbere
optimálnej možnosti.
Po znovu navrhnutí podnikového procesu a vytvorení to-be procesného modelu
je potrebné navrhnuté zmeny práce a zmeny v IT systémoch, ktoré ich podporujú,
uviesť do života. Táto fáza sa nazýva implementácia procesu (process implementation).
V prípade schvaľovacieho procesu o bankový úver by to znamenalo nastaviť bankový
informačný systém tak, aby dokázal zaznamenať jednotlivé prípady a kroky
schvaľovacieho procesu a k jednotlivým dokumentom (žiadosti, bankové účty, príkazy
k platbe, apod.) by dokázal prideliť zodpovedných pracovníkov. Tento stav by si
nevyžadoval iba nasadenie IT komponent informačného systému, ale aj školenie
účastníkov schvaľovacieho procesu, aby boli schopní pracovať v zmysle nového
podnikového procesu a aby boli schopní vyťažiť z implementovanej zmeny maximum
aj po stránke používaných IT technológií s minimom chýb.
Vo všeobecnosti sa implementácia procesov skladá z dvoch vzájomne sa
doplňujúcich aspektov – organizačný change management (organizational change
management) a automatizácia procesov (process automation). Organizačný change
management sa týka všetkých aktivít, ktoré sú potrebné pre zmenu spôsobu práce
všetkých účastníkov, ktorí sú zahrnutí v inštancii procesu. Tieto aktivity zahŕňajú:


Vysvetlenie zmien účastníkom procesov pre pochopenie toho, aké zmeny
sa budú zavádzať a prečo sú prínosné pre podnik alebo organizáciu.



Školenie užívateľov na nový spôsob práce a monitorovanie zmien pre
zaistenie plynulého prechodu na to-be procesy.



Vytvorenie plánu change managementu, ktorý bude informovať
zúčastnené strany o tom, kedy nastanú zmeny a aké prechodné opatrenia
nastanú pre vyhnutie sa problémom počas prechodu k to-be procesom.

Automatizácia procesov zahŕňa nastavenie alebo implementáciu IT systému
(alebo prenastavenie existujúceho IT systému) pre podporu to-be procesov. Tento
systém by mal slúžiť na podporu účastníkov pri spustení jednotlivých úloh podnikového
procesu. Toto môže znamenať priradenie úloh účastníkom procesu; poskytovanie
informácií účastníkom procesu, ktoré sú potrebné pri vykonávaní pridelených úloh;
pomoc účastníkom procesu pri stanovení priorít pri vykonávaní práce; pridať
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automatizovanú kontrolu práce a výstupov a v neposlednom rade implementovať čo
najviac automatizovaných úloh.
Postupom

času

bude

pravdepodobne

potrebné

realizovať

zmeny

v implementovaných podnikových procesoch, ktoré nespĺňajú očakávania. Z tohto
dôvodu by mal byť proces priebežne monitorovaný a zozbierané monitorovacie dáta by
mali byť analyzované kvôli identifikácií nedostatkov pre lepšie riadenie spúšťaných
procesov. Tieto aktivity pokrýva monitoring a kontrola procesu (process monitoring
and controlling) ako ďalšia fáza BPM aktivity. Táto fáza je dôležitá, pretože
identifikácia jedného alebo viacerých problémov v procese nie je koncom príbehu.
Riadenie podnikového procesu vyžaduje neustálu prácu. Nedostatok neustáleho
monitorovania a zlepšovania nakoniec speje k degradácii procesu. Proces je nutné
neustále adaptovať meniacim sa potrebám zákazníkov, konkurencii a technológiám. To
je dôvod, prečo sú jednotlivé fáze BPM životného cyklu prepojené v kruhu (Obr. 7).
Výstup monitorovacej a kontrolnej fáze BPM aktivity sa vracia späť na začiatok
k objavovaniu, analýze a redesignu podnikového procesu.
Pre zhrnutie môžeme BPM vidieť ako neustály cyklus aktivít, ktorý pozostáva
z nasledujúcich fáz:


Identifikácia procesov – táto fáza začína s výskytom business
problému/ov. Podnikové procesy, ktoré sa týkajú daného problému sú
identifikované, je určený ich rozsah a vzťahy medzi nimi. Výstup tejto
fáze je nová alebo revidovaná procesná architektúra, ktorá zachytáva
celkový pohľad na všetky dotknuté procesy v podniku alebo organizácii
a ich vzájomné vzťahy. Súbežne sa niekedy s týmito činnosťami
vykonáva identifikácia procesných metrík výkonnosti.



Objavovanie procesov (as-is procesné modelovanie) – v tejto fáze sa
dokumentuje

súčasný stav

každého

z relevantných

podnikových

procesov. Výstupom tejto fáze je jeden alebo niekoľko as-is procesných
modelov.


Analýza procesov – v tejto fáze identifikujeme problémy, ktoré
vyplývajú

z as-is

procesných

modelov.

Problémy

sa

snažíme

kvantifikovať všade, kde to je možné použitím metrík procesného
výkonu. Výsledkom tejto fáze je štruktúrovaný zoznam problémov.
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Zoznam problémov je zoradený podľa ich dopadu alebo podľa výkonu,
ktorý je nutné vynaložiť na ich vyriešenie.


Redesign procesov (zlepšovanie procesov) – cieľom tejto fáze je nájsť
zmeny podnikových procesov, ktoré by pomohli vyriešiť problémy,
identifikované v minulej fáze. Súčasne je v tomto momente umožnené
podniku alebo organizácii nastaviť si výkonnostné ciele. Viaceré
možnosti zmien môžu byť analyzované a porovnávané v súvislosti
s nastavenými výkonnostnými metrikami. Z toho vyplýva, že táto fáza sa
kombinuje s rôznymi analytickými technikami, pričom sú kombinované
tie najlepšie zmeny procesov a to nakoniec vedie k novému redesignu
podnikového procesu – k jednému alebo viacerým to-be procesným
modelom, ktoré sa stávajú vstupom do ďalšej fáze.



Implementácia procesov – v tejto fáze sú pripravené zmeny pre prechod
od as-is k to-be procesným modelom implementované. Implementácia
procesov sa skladá z dvoch aspektov – organizačný change management
a automatizácia procesov. Automatizácia znamená vývoj a nasadenie IT
systémov, ktoré podporujú a spúšťajú to-be procesné modely.



Monitorovanie a kontrola procesov – ak už redesignované procesy
bežia (tzn. sú spustené), tak dochádza k zberu a ukladaniu dát
o procesoch. Tieto dáta sú analyzované a je možné rekurentne zistiť aká
je aktuálna výkonnosť podnikov od zmeny. V tejto fáze sú identifikované
a opravené prípadné odchýlky od žiadaného stavu (deviations), úzke
hrdlá (bottlenecks) a opakujúce sa chyby v podnikových procesoch.
Môže však dôjsť k vzniku nových problémov a celý proces sa opakuje od
začiatku.

Životný cyklus

BPM

aktivity pomáha

pochopiť

význam

technológií

v procesnom riadení. Kľúčovou technológiou súčasného procesného riadenia je
informačná technológia a to je aj dôvod toho, že systémoví inžinieri často hrajú dôležitú
úlohu pri BPM činnosti. Avšak systémoví inžinieri sú iba časťou celku. Ak chceme
využiť možnosti BPM na maximum je nutné mať v BPM tíme viacerých business
a procesných analytikov, ktorí rozumejú danej doméne z pohľadu businessu a dokážu
svoje znalosti synergicky využiť pre čo najlepší výsledok BPM aktivity. BPM má
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celkom jednoznačne interdisciplinárny charakter a na typickom BPM projekte
spolupracujú manažéri na rôznych organizačných úrovniach v podniku alebo
organizácii, ďalej administratívni a bežní pracovníci, analytici (business, procesní
a systémoví) a celé IT tímy. V tejto práci je kladený dôraz na management (riadenie)
podnikových procesov a na jeho dopad na podnikovú ekonomiku.
Obrázok č. 7 BPM životný cyklus

Zdroj: upravené podľa Dumasa et al. (2013).

3.4 Identifikácia procesov
Identifikácia procesov je množinou aktivít, ktorých cieľom je systematicky
definovať podnikové procesy v podniku alebo v organizácii a nastaviť jasné kritériá pre
ich zoradenie podľa priorít. Výstupom identifikácie procesov je procesná architektúra,
ktorá predstavuje podnikové procesy a ich vzájomné vzťahy. Procesná architektúra slúži
ako framework pre definíciu priorít a rozsahu procesného modelovania a BPM projektu.
V tejto kapitole sú popísané metódy, ktoré sa využívajú pri identifikácii
procesov v dvoch etapách: označenie (designation) a vyhodnotenie (evaluation).
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Označovacia

etapa

sa

zaoberá

definíciou

počiatočného

zoznamu

procesov.

Vyhodnocovacia etapa má za úlohu nájsť vhodné kritériá pre definíciu priorít týchto
procesov. Výstupy týchto dvoch etáp budú využité pri tvorbe procesnej architektúry.
3.4.1

KĽÚČOVÉ PROCESY
Iba málo podnikov a organizácií má dostatok zdrojov, ktoré sú potrebné pre

detailnú rigoróznu analýzu, modelovanie všetkých procesov, nasadenie technológie
automatizácie a ich nepretržité monitorovanie a kontrolu. Dokonca aj keď by
spoločnosť tieto zdroje mala, tak nie je nákladovo efektívne ich týmto spôsobom míňať.
BPM nie je zadarmo a ako každá investícia, aj BPM by sa malo vyplatiť. Preto je
dôležité, aby sa každá spoločnosť, ktorá chce nasadiť BPM techniky zamerala iba na
určitú časť podnikových procesov.
Niektoré podnikové procesy si zaslúžia vysokú prioritu, pretože môžu mať pre
spoločnosť strategický význam z pohľadu prežitia. Iné môžu spôsobovať vážne
problémy a je v záujme všetkých zúčastnených strán ich vyriešiť. Inými slovami
procesy, na ktoré by sa mala spoločnosť zamerať znamenajú buď vytváranie hodnoty
strategického významu alebo v nich dochádza k významným problémom vo fungovaní
spoločnosti. Akákoľvek vybraná skupina podnikových procesov podlieha dynamickým
zmenám v čase. Niektoré procesy môžu mať problémy v určitom časovom momente,
iné inokedy, čo predstavuje pomerne komplexnú situáciu. Vplyvom času sa môžu meniť
aj preferencie zákazníkov, prípadne situácia na trhu a tie procesy, ktoré sú z tohto
pohľadu dôležité dnes, nemusia byť také dôležité v blízkej budúcnosti. Príkladom môžu
byť poisťovacie spoločnosti, ktoré mali zavedené a dobre fungujúce procesy hlásenia
škodových udalostí, registrácie, apod. S nástupom webových technológií musia aj oni
upraviť svoje komunikačné kanály, nakoľko ich k tomu tlačí konkurencia, kde sa tieto
udalosti riešia online bez nutnosti návštevy pobočky. Ďalším príkladom nových
procesov sú online banky, ktoré majú minimálny počet alebo žiadne „kamenné“
pobočky. U týchto spoločností musí nutne nastúpiť fáza redesignu podnikových
procesov pre udržanie konkurencieschopnosti.
Pre zameranie sa na kľúčové procesy sa musí manažérsky tím, procesní analytici
a vlastníci procesov uvedomiť, aké podnikové procesy prebiehajú v spoločnosti a ktoré
z nich ich budú zaujímať. Organizácia, v ktorej prebieha BPM aktivita by si mala viesť
mapu procesov a jasné kritéria, ktoré z týchto procesov majú vyššiu prioritu. Riadenia
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a spúšťania podnikových procesov sa zúčastňuje množstvo strán, ale iba minimum
z nich má dokonalý prehľad o všetkých procesov v spoločnosti. Takýto prehľad je nutný
pre vyčlenenie tých dôležitých procesov a to je cieľom identifikácie procesov. Popis
kľúčových aktivít, ktorý nasleduje je založený na charakteristike Davenporta (1993).
3.4.2

OZNAČOVACIA ETAPA
Ak je podnik alebo organizácia iba na začiatku prechodu na procesne

orientovanú spoločnosť, tak prvou ťažkou úlohou, s ktorou sa musí vysporiadať je
rozumné označenie všetkých prebiehajúcich podnikových procesov. Základným
problémom je hierarchický charakter podnikových procesov a určenie toho, čo tvorí
jeden nezávislý podnikový proces a ktoré časti sú považované aj za časti iného
podnikového procesu. Existuje viacero typov rozdelení podnikových procesov. Niektoré
preferujú iba dva typy podnikových procesov – riadenie výrobnej linky a riadenie
objednávok a predaja. Iné preferujú detailnejšie rozdelenie podnikových procesov ako
napr. Porter (1985) – viac v Kapitole 2.2.2. Myšlienkou procesného riadenia je aktívne
riadiť podnikové procesy v spoločnosti a tým uspokojovať potreby zákazníkov. Ak
označíme procesy, ktoré sú príliš veľkými entitami, tak ich bude ťažké riadiť v zmysle
rozsahu a rýchlosti akcie. Ak sa napríklad rozhodneme o redesigne procesu, ktorý
pokrýva polovicu operatívy spoločnosti, tak to bude skutočne ťažká úloha, nakoľko
takýto proces je neprimerane komplexný. Ak nebudeme brať do úvahy jeho
implementáciu, tak takýto redesign bude trvať dlhý čas. Hlavný záver tejto časti je, že
počet procesov, ktoré identifikujeme v označovacej etape by mal byť kompromisom
medzi dopadom a schopnosťou tento proces riadiť. Ak sa rozhodneme identifikovať na
druhej strane menší počet procesov, tak sa musíme pripraviť na to, že budú obsahovať
veľký počet operácií. Veľký rozsah podnikových procesov prináša viacero problémov
pri riadení takýchto procesov:


Zahrnutie väčšieho počtu zamestnancov prináša problémy v efektívnej
komunikácii.



Projekty na zlepšovanie rozsiahlych procesov bývajú komplexné.



Je náročnejšie udržiavať modely rozsiahlych procesov neustále aktuálne.

Pre vyváženie výhod a nevýhod rozsiahlych procesov Davenport (1993)
navrhuje, že by mohlo byť užitočné identifikovať širšie (broad) aj užšie (narrow)
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podnikové procesy. Širšie procesy je vhodné identifikovať v tých oblastiach, kde
spoločnosť počíta s rozsiahlou zmenou operácií, napr. z dôvodu dohnať silnú
konkurenciu a kompletne prepracovať podnikový proces. Úzke procesy je vhodné
identifikovať tam, kde nedôjde k drastickým zmenám v operáciách a tieto procesy nie je
potrebné neustále monitorovať a vyhodnocovať.
V prípade veľkých a diverzifikovaných spoločností je obvyklé identifikovať
stovky podnikových procesov. Ku každému procesu je priradený jeho vlastník, ktorý
dohliada na výkon procesu a monitoruje plnenie cieľov s dôrazom na ziskovosť,
spokojnosť zákazníkov a schopnosť vyčísliť tieto aspekty. V prípade menších
spoločností identifikujeme desiatky procesov s podobným postupom ako je uvedený
u veľkých spoločností.
Pri detailnejšom pohľade na rôzne procesné mapy musí byť jasné aké vzťahy sú
medzi jednotlivými procesmi. Širší proces ako napríklad reklamačný proces musí byť
previazaný s užšími procesmi ako napríklad registrácia reklamácie, posúdenie
reklamácie, logistika reklamácie, kompenzácie, apod. Každý z užších procesov môže
byť považovaný za sub-proces reklamačného procesu. Takéto vzťahy nám môžu
pomôcť pri ich sekvenčnom radení.
V tejto etape identifikácie procesov nejde zúčastneným stranám o presnú
špecifikáciu procesov a ich vzájomných vzťahov, ale predovšetkým o ich pochopenie
a zoznámenie sa so situáciou ohľadom výkonnosti a prepojení. Pri úvahách o redesigne
konkrétneho procesu je dôležité pochopiť aký má výstup a aké ďalšie procesy závisia na
tomto výstupe. Označovacia etapa identifikácie procesov je predovšetkým o posúdení
zaradenia konkrétnych procesov do procesnej mapy a ich vzťahov. Na pomoc v tomto
prípade prichádzajú obecne užívané referenčné modely. Referenčné modely sú vyvíjané
rôznymi

priemyselnými

inštitúciami

konzorciami,

a akademickou

sférou.

neziskovými

Najznámejšími

organizáciami,
príkladmi

sú

vládnymi
Technology

Infrastructure Library (ITIL)25, Process Classification Framework (PCF)26 od American
Productivity and Quality Center (APQC), Value Reference Model (VRM)27 od Value
Chain Group, Performance Framework28 od Rummler–Brache a Supply Chain

25

http://www.itlibrary.org/
https://www.apqc.org/pcf
27
http://www.value-chain.org/#!vrm/cee5
28
https://www.rummlerbrache.com/the-nine-boxes-model
26
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Operations Reference Model (SCOR)29 od Supply Chain Council. Referenčné modely
štandardizujú rôzne procesy s jedinečnými charakteristikami a produktmi a spôsob,
akým sa dajú merať. Ich najväčší prínos je v identifikácii špecifických alebo
priemyselných podnikových procesov. Používajú sa aj v situáciách, kedy potrebujeme
vykonať benchmarking a porovnať výkon podnikových procesov s konkurenciou alebo
štandardom. Minimálny pozitívny prínos je vo forme rôznych zoznamov (checklists),
ktoré môže spoločnosť využiť pri identifikácii vlastných procesov. Druhá forma pomoci
je dostupnosť rôznych návrhových prístupov pri tvorbe procesnej architektúry.
Procesná architektúra je organizovaný prehľad procesov v kontexte spoločnosti aj
s popisom. Keďže podnikové procesy sa v čase menia, tak aj aktivity, spojené
s identifikáciou procesov je nutné vykonávať pravidelne, najlepšie v iteráciách. Ak
vytvoríme pomerne stabilný prehľad o podnikových procesoch v organizácii, tak by
nám mal vydržať dva až tri roky.
3.4.3

VYHODNOCOVACIA ETAPA
Nie všetky procesy sú rovnako dôležité a nie všetky si vyžadujú rovnakú mieru

pozornosti.

Pre

vyhodnotenie

ich

dôležitosti

sa

používajú

rôzne

kritériá.

Najpoužívanejšími sú:


Prevediteľnosť (Feasibility) – pre každý proces by malo byť zvážené
v akej miere je citlivý na aktivity procesného riadenia. Väčšinou platí, že
ak proces súvisí s kultúrnymi alebo politickými aspektmi, tak sa tieto
aspekty stávajú prekážkou procesného riadenia. Procesné riadenie by sa
malo vo všeobecnosti sústrediť na také procesy, od ktorých je rozumné
očakávať prínosy.



Disfunkcia (Dysfunction) – posudzuje sa „kondícia“ každého procesu.
Otázkou je, ktoré procesy majú najväčšie problémy. Práve tieto procesy
by

mali

najviac

profitovať

z procesne

orientovanej

iniciatívy

v spoločnosti.


Dôležitosť (Importance) – posudzujeme strategický prínos každého
procesu. Cieľom je nájsť podnikové procesy, ktoré majú najväčší vplyv
na dosahovanie strategických cieľov spoločnosti.

29

http://www.apics.org/sites/apics-supply-chain-council/frameworks/scor
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Všetky tieto kritériá predpokladajú, že máme dostatok informácií, aby sme ich
posúdili. Pre posúdenie dôležitosti procesov je nutné, aby spoločnosť vedela aké má
strategické smerovanie. Je postačujúce, ak strategické uvažovanie spoločnosti je
definované aspoň na abstraktnej úrovni. Väčšina spoločností napríklad považuje za
strategicky významné, ak sú schopné úspešne zmeniť sortiment produktov v prípade, ak
sa zmenia preferencie zákazníkov. Spoločnosti v tomto prípade sledujú a vyhodnocujú
situáciu na trhoch a snažia sa zmeny previesť aj do svojho fungovania.
Podobne potrebujeme informácie pri posudzovaní disfunkcií podnikových
procesov. Mnoho spoločností, ktoré sú procesne orientované nemá dostatočný
kvantitatívny prehľad o výkonnosti jednotlivých podnikových procesov. V takýchto
prípadoch potrebuje spoločnosť viacero kvalitatívnych prístupov pri posudzovaní
fungovania podnikových procesov. Môže to byť napr. dojem managementu spoločnosti
alebo účastníkov procesov, že niektoré procesy nefungujú tak, ako by mali. Ďalší
náznak o disfunkcii niektorých procesov môžeme získať od zákazníkov v podobe
dotazníkov alebo jednoducho pomocou zberu a vyhodnotení sťažností.
V oblasti prevediteľnosti je už bežnou praxou, že spoločnosti prechádzajú
rôznymi programami na zlepšenie výkonnosti v rôznych dimenziách. V niektorých
oblastiach (telekomunikácie, elektronika, apod.) je bežné, že dochádza k ostrým
zmenám v ziskovosti niektorých produktov, prípadne celých portfólií a spoločnosť musí
byť schopná pružne reagovať na tieto výkyvy. V prípade častých zmien je management
spoločnosti a rádoví pracovníci negatívne naladení na neustále programy zlepšovania.
Takáto situácia nie je dobrým štartovacím bodom akýchkoľvek BPM iniciatív. Je nutné
poznamenať, že aj politická situácia v spoločnosti a postoj vrcholového vedenia
výrazným spôsobom ovplyvňuje zavedenie procesného riadenia, prípadne procesne
orientovaných techník.
Detailnejší prístup k vyhodnocovacej fáze je založený na vyspelosti (maturity).
Vyhodnotenie BPM vyspelosti v spoločnosti je základnou technikou pre rozpoznanie
úrovne systémového procesného myslenia v podniku alebo organizácii. Do úvahy sa
berú dva základné aspekty – v akom rozsahu daná organizácia pokrýva podnikové
procesy, ktoré sa od nej očakávajú a v akom rozsahu sú tieto procesy podporované
a dokumentované. Preto sa vyhodnotenie vyspelosti snaží nastaviť aspoň základnú
úroveň faktov, ktorá môže slúžiť pre ďalšie úvahy o miere nasadenie BPM aktivity.
Najznámejším frameworkom na vyhodnotenie vyspelosti procesného riadenia je
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Capability Maturity Model Integrated (CMMI)30. Tento framework rozlišuje viaceré
procesné oblasti. Niektoré z týchto oblastí sú špecifické pre konkrétne domény, ale
niektoré sú nezávislé od domény. Medzi nezávislé oblasti patrí projektový management
(project management), procesné riadenie (process management) a podpora (support).
Rozsah procesných oblastí a stupeň ich podpory určuje úroveň vyspelosti v piatich
CMMI úrovniach:


Úroveň 1 (Initial) – na tejto úrovni procesy v spoločnosti bežia náhodne
a bez jasnej definície. Ich kontrola neexistuje.



Úroveň 2 (Managed) – v spoločnosti prakticky funguje plánovanie,
monitorovanie a kontrola projektov. Funguje podpora kvality procesov
a produktov. Sú nasadené metriky a analýza.



Úroveň 3 (Defined) – spoločnosti na tejto úrovni sa zameriavajú na
procesy. Procesy sú definované a spoločnosť poskytuje školenia, aby sa
mohli

všetci

účastníci

procesov

podieľať

na

ich

analýze

a dokumentovaní. Dochádza k aktívnemu nasadeniu rozhodovacej
analýzy, risk managementu a projektového managementu.


Úroveň 4 (Quantitatively Managed) – na tejto úrovni je sledovaná
výkonnosť procesov v organizácii. Projektový management využíva
kvantitatívne techniky.



Úroveň 5 (Optimizing) – spoločnosť má zabehnutý management
výkonnosti procesov spoločne s analýzou príčin a následkov (causal
analysis and resolution).

Vyhodnotenie vyspelosti procesného riadenia môže byť uskutočnené interne
alebo externe s využitím mnohých certifikačných spoločností. Minimálnou snahou
podnikov alebo organizácií v oblasti procesného riadenia by malo byť vytvoriť aspoň
analytické as-is modely, ktoré sú základom pre ďalšie pokročilejšie a finančne
náročnejšie BPM aktivity. Vytvorenie takýchto modelov vedie k užitočnému náhľadu
na to, ako a aké podnikové procesy v spoločnosti bežia.

30

http://cmmiinstitute.com/
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3.4.4

PROCESNÁ ARCHITEKTÚRA
Procesná architektúra je konceptuálny model, ktorý znázorňuje procesy

v podniku alebo organizácii a explicitne stanovuje vzťahy medzi nimi. Tieto vzťahy sú
definované v dvoch smeroch. Procesy môžu byť vo vzťahu konzument-producent. To
znamená, že jeden proces poskytuje výstup, ktorý je pre druhý proces vstupom.
Procesná architektúra definuje rôzne úrovne detailov (Obr. 8).
Obrázok č. 8 Rôzne úrovne detailov v procesnej architektúre

Zdroj: upravené podľa Dumasa et al. (2013).

Časť procesnej architektúry, ktorá pokrýva procesy na úrovni 1 sa nazýva
procesná mapa (process landscape model) alebo jednoducho procesná architektúra pre
úroveň 1. Znázorňuje hlavné procesy na veľmi abstraktnej úrovni. Každá z častí
procesnej mapy odkazuje na konkrétny podnikový proces na úrovni 2. Úroveň 2
znázorňuje procesy na jemnejšej úrovni granularity, ale stále prevažne abstraktným
spôsobom. Každý element v abstraktných procesných modeloch na úrovni 2 odkazuje
ďalej na detailné procesné modely na úrovni 3. Procesné modely na tretej úrovni
zobrazujú detaily procesov vrátane preberania aktivity (control flow), účastníkov
procesov, dátových vstupov a výstupov.
Najdôležitejšou úlohou pri definícii procesnej architektúry je zachytenie
procesov na úrovni 1. Procesná architektúra by v prvom rade mala byť jednoducho
pochopiteľná. Nemala by obsahovať viac než 20 kategórií podnikových procesov
podniku alebo organizácie a mala by byť pomerne komplexná, aby sa v nej mohli nájsť
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všetci zamestnanci spoločnosti, čo sa týka ich každodennej práce. Zamestnanci by mali
procesnú mapu akceptovať ako konsenzuálny popis spoločnosti, v ktorej pracujú.
Pre definíciu procesnej architektúry sa používajú rôzne prístupy. Niektoré
prístupy vedú k procesnej architektúre na úrovni 1 cez dve dimenzie – typ prípadu (case
type) a business funkciu (business function). Case type dimenzia klasifikuje obchodné
prípady, s ktorými sa podnik alebo organizácia stretáva. Prípad (case) je niečo, s čím
spoločnosť pracuje. Case je často produkt alebo služba, ktorú spoločnosť dodáva svojim
zákazníkom, napr. úver (produkt) alebo poistenie (služba). Tento produkt alebo služba
môže byť dodávaný aj vnútri spoločnosti napr. medzi oddeleniami. Prípady môžu byť
klasifikované na základe mnohých parametrov. Napr. banka poskytuje úvery, ktoré
môžu byť klasifikované podľa typu produktu (spotrebné, hypotekárne, atď.) alebo podľa
komunikačného kanálu (internet, pobočka, obchodný zástupca, atď.). Funkčná dimenzia
klasifikuje funkcie v podniku alebo organizácii. Funkcia je jednoducho to, čo daná
spoločnosť robí. Pri funkciách sa často používa tzv. hierarchická dekompozícia, čo je
metóda, ktorá vychádza z rozpadu funkcií na sub-funkcie a tie na sub-sub-funkcie, atď.
Napr. výrobný podnik používa tieto funkcie: nakupovanie, výroba a predaj. V rámci
funkcie predaja však môžeme na nižšej úrovni hovoriť o predaji na predajni, cez
internet, na výstavách, apod.
Pre definíciu procesnej architektúry je vhodné postupovať systematicky:
1. Identifikovať typy prípadov
2. Identifikovať funkcie pre typy prípadov
3. Navrhnúť prípadovo-funkčnú maticu
4. Identifikovať procesy

IDENTIFIKOVAŤ TYPY PRÍPADOV
V prvom kroku vyberáme parametre typov prípadov, ktoré použijeme pre ich
klasifikáciu. Pri výbere parametrov dbáme hlavne na to, aby sme zachytili hlavne rôzne
spôsoby, akými sú realizované podobné podnikové procesy. To znamená, že nás budú
zaujímať také parametre, ktoré vedú k rôznemu organizačnému správaniu. Napríklad
obchod so športovými potrebami predáva mnohé typy produktov, ale spôsob, ktorým
ich predáva je rovnaký. V tomto prípade nás teda nebude zaujímať parameter „typ
produktu“ pre klasifikáciu typov prípadov. Opačný príklad je poisťovacia spoločnosť,
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ktorá ponúka na trhu rôzne typy poistení, ale spôsob ktorým ich predáva je rôzny pre
rôzne typy poistenia (životné, autá, nehnuteľnosti, apod.). Preto „typ produktu“ je
v prípade poisťovacích spoločností užitočným parametrom pre klasifikácii typov
prípadov. Najčastejšie všeobecne používané parametre pre klasifikáciu typov prípadov
sú:


Typ služby



Typ produktu



Kanál



Typ zákazníka

S určitosťou existujú viaceré parametre, ktoré je možné použiť pri klasifikácii.
Napríklad to môže byť lokalita v prípade, ak nadnárodná spoločnosť realizuje svoje
podnikové procesy rôznym spôsobom na rôznych svetadieloch. Prípadne, ak je potrebné
pristupovať k niektorým prípadom s vyššou úrovňou znalostí ako k iným, aj úroveň
znalostí môže byť vhodným parametrom. V niektorých zložitejších prípadoch sa
používajú aj skupiny a kombinácie parametrov.

IDENTIFIKOVAŤ FUNKCIE PRE TYPY PRÍPADOV
V druhom kroku klasifikujeme business funkcie, ktoré sú realizované na rôznych
typoch prípadov. Tento krok vyžaduje, aby bol každý typ prípadu detailne preskúmaný
a pre každý typ by mali byť identifikované všetky funkcie, ktorými by mohol byť
realizovaný. Funkcie, ktoré sú v spoločnosti realizované môžu korešpondovať
s existujúcimi klasifikáciami, ktoré navrhujú referenčné modely. Menšia časť PCF
referenčného modelu, ktorá sa týka funkcií odberateľsko-dodávateľského reťazca sa
nachádza v Prílohe 2 tejto práce. Takýto referenčný model môže poslúžiť ako štartovací
bod pri vývoji klasifikácie business funkcií v podniku alebo organizácii.
Ak už použijeme referenčný model alebo nie, identifikácia funkcií začína
rozhovormi s rôznymi ľuďmi spoločnosti. Tieto rozhovory slúžia k identifikácii funkcií
priamo alebo k zisteniu, či sa niektoré funkcie z referenčného modelu vyskytujú aj
v spoločnosti. Rozhovory musia byť vedené s rôznymi ľuďmi, ktorí sú zainteresovaní
v rôznych typoch prípadov realizácie podnikových procesov v spoločnosti a ktorí
pracujú s rôznymi produktovými radami, produktmi a službami. Často sa stáva, že rôzni
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pracovníci popisujú tie isté fakty rôznymi slovami (homonymá, synonymá, apod.).
Účelom tohto kroku je vyhnúť sa terminologickým nedorozumeniam a stanoviť
jednotný slovník (ontológiu). Často sa business funkcie spájajú s organizačným
usporiadaním

spoločnosti,

pričom

v prípade

nadnárodných

spoločností

býva

organizačné usporiadanie odlišné v závislosti na lokalite konkrétneho závodu alebo
pobočky. Pri takýchto BPM aktivitách je dôležité, aby sa v rámci spoločnosti funkčná
dekompozícia zjednotila a zharmonizovala. Dôležitým rozhodnutím ohľadom funkčnej
dekompozície je jej úroveň. Z teórie vieme, že funkčná dekompozícia môže byť
prevedená až na úroveň jednotlivých úloh (tasks). Je to úroveň, ktorá je realizovaná
jednotlivými zamestnancami (kontrola správnosti formulára, vyplnenie dokumentu,
schválenie dokumentu, apod.). Avšak pre potreby procesnej architektúry nám stačí viac
obecná dekompozícia, ku ktorej sa viažu dve zásady:
1. Funkčná dekompozícia by mala byť smerom dole minimálne realizovaná
na

úroveň,

v ktorej

business

funkcie

korešpondujú

s rôznymi

organizačnými jednotkami (s príslušnými manažérmi). Príkladom je
organizácia,

ktorá

má

vlastné

oddelenie

nákupu

a objednávok

s vlastnými manažérmi. Tento fakt indikuje, že funkčná dekompozícia
tejto organizácie by mala obsahovať funkcie, realizované týmito dvomi
oddeleniami.
2. Funkčná dekompozícia by mala obsahovať rôzne funkcie pre rôzne role
v každom oddelení.
Tieto zásady sa snažia pomôcť pri určení minimálnej úrovne funkčnej
dekompozície a ponechávajú priestor pre flexibilitu.

NAVRHNÚŤ PRÍPADOVO-FUNKČNÚ MATICU
Predchádzajúce dva kroky popisovaného prístupu viedli k matici, ktorá má rôzne
typy prípadov v stĺpcoch a rôzne business funkcie v riadkoch (Tabuľka 1). Bunka
v matici obsahuje „x“, ak môže byť príslušná funkcia realizovaná pre rôzne typy
prípadov. Prípadovo-funkčná matica znázorňuje dekompozíciu typov prípadov podľa
typu zákazníkov do troch skupín – pre súkromné osoby, firmy a interných zákazníkov.
Tabuľka znázorňuje aj funkčnú dekompozíciu na tri hlavné funkcie a následnú
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dekompozíciu týchto troch funkcií na desať sub-funkcií. Funkcie managementu
a podpory sú realizované iba pre interných zákazníkov. Operatívne funkcie sú naopak
realizované iba pre súkromné osoby a firmy.
Tabuľka č. 1 Prípadovo-funkčná matica

Súkromné
osoby
Management Projekty
Procesy
Prevádzka
Prevody
Operácie
Pôžičky
Úvery
IT/IS
Podpora
Marketing
Ľudské zdroje
Financie

Firmy

Interní
zákazníci
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Prípadovo-funkčná matica môže byť pre lepšiu čitateľnosť rozdelená do
viacerých matíc. V našom prípade sa javí ako najlepšie rozdeliť maticu do dvoch. Jedna
matica by zachytávala operatívne funkcie a typy prípadov v podobe súkromných osôb
a firiem. Druhá matica by sa venovala dvom funkciám – managementu a podpore
a jednému typu prípadov pre interných zákazníkov.

IDENTIFIKOVAŤ PROCESY
V štvrtom a poslednom kroku postupu identifikácie procesov sa rozhodujeme,
ktoré kombinácie business funkcií a typov prípadov tvoria podnikový proces. V tomto
kroku sa snažíme nájsť kompromis medzi dvomi extrémami. Na jednej strane máme
predstavu, že celá prípadovo-funkčná matica obsahuje jeden veľký proces a na druhej
strane, že každý krížik v matici predstavuje podnikový proces. Pri delení prípadovofunkčnej matice a teda aj procesov sa aplikuje osem základných pravidiel, ktoré určujú,
kedy je možné maticu rozdeliť po stĺpcoch (horizontálne rozdelenie) a riadkoch
(vertikálne rozdelenie). Niektoré z týchto pravidiel je možné aplikovať pri
horizontálnom delení medzi procesy (1-4) a niektoré pri vertikálnom (5, 6, 8). Tieto
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pravidlá nie sú absolútne ani jedinečné a nedajú sa použiť pri všetkých typoch podnikov
a organizácií, ale je možné ich aplikovať veľmi často.


Pravidlo 1: Ak má proces rôzne plávajúce objekty (flow objects), môže
byť vertikálne rozdelený. Plávajúci objekt je objekt v organizácii, ktorý
postupuje podnikovým procesom. Je to objekt, na ktorom sú realizované
aktivity podnikového procesu. Typicky má každý podnikový proces
jeden takýto objekt. Tento objekt sa používa pri samotnej identifikácii
tohto podnikového procesu. Ak do podnikového procesu vstupuje
viacero takýchto objektov je to indikácia toho, že by sa mal tento proces
rozdeliť.



Pravidlo 2: Ak sa počas priebehu podnikového procesu mení počet
plávajúcich objektov, tak takýto proces môže byť vertikálne rozdelený.



Pravidlo 3: Ak podnikový proces mení svoj transakčný stav, tak môže
byť vertikálne rozdelený. Podnikový proces prechádza viacerými
zmenami svojho transakčného stavu podľa teórie napr. Medina-Moru et
al. (1992). V podstate rozlišujeme medzi týmito stavmi: iniciačný,
vyjednávací, exekučný a akceptačný. V iniciačnom stave prebieha
kontakt medzi zákazníkom a dodávateľom. Vo vyjednávacom stave
podnikového procesu zákazník a dodávateľ vyjednávajú podmienky
dodania služby alebo produktu. Počas exekúcie dochádza k dodávke
služieb alebo produktov zákazníkovi a pri akceptácii sa dohodne prijatie
služieb alebo produktov a platba. Pričom prechod procesu medzi
jednotlivými stavmi môže byť indikátorom rozdelenia procesu.



Pravidlo 4: Ak podnikový proces obsahuje logické rozdelenie v čase
(prestávku, prestoj, apod.), tak môže byť vertikálne rozdelený.
K rozdeleniu v čase dochádza vtedy, ak sú časti procesu realizované
v odlišnom čase. V tomto prípade rozlišujeme rôzne časové intervaly: raz
za deň, raz za rok, raz za mesiac, raz na zákazníkovu žiadosť, apod.



Pravidlo 5: Ak podnikový proces obsahuje logické rozdelenie
v priestore, tak môže byť rozdelený horizontálne. K rozdeleniu
v priestore dochádza vtedy, ak sú časti procesu realizované na rôznych
miestach rôznym spôsobom. Dôležité je, že nestačí iba odlišné miesto.
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Pravidlo 6: Ak podnikový proces obsahuje logické rozdelenie v inej
relevantnej dimenzii, tak môže byť rozdelený horizontálne.



Pravidlo 7: Ak je proces rozdelený v referenčnom modeli, tak môže byť
rozdelený aj v realite. Referenčná procesná architektúra je existujúca
architektúra, ktorá je predefinovaná ako najlepšie riešenie v praxi (bestpractice solution). Predstavuje kolekciu procesov. Napríklad, ak existuje
referenčná procesná architektúra poisťovacích služieb, tak môže byť
využitá ako štartovací bod pri definícii vlastnej procesnej architektúry.



Pravidlo 8: Ak podnikový proces pokrýva viac funkcií pre jeden typ
prípadu, tak môže byť horizontálne rozdelený.

3.5 Objavovanie procesov
Objavovanie procesov (process discovery) je definované ako činnosť zbierania
informácií o existujúcom procese a ich organizovaním vo forme as-is procesného
modelu. Objavovanie procesov je omnoho viac ako iba modelovanie procesu. Je zrejmé,
že modelovanie je časťou tejto aktivity a fakticky začína až vtedy, keď je k dispozícii
dostatok informácií. Vyhľadávanie informácií o podnikových procesoch je v drvivej
väčšine prípadov časovo náročná práca a je nutné si najskôr nastaviť spôsob, akým
budeme informácie efektívne zbierať. Na prekonanie týchto problémov môžeme
popísať štyri fázy objavovania procesov:
1. Definovať nastavenie: Táto fáza je venovaná výberu jednotlivcov
a zostaveniu tímu, ktorý bude zodpovedný za prácu na procese.
2. Zber informácií: Táto fáza sa zameriava na pochopenie procesu.
Využívajú sa rôzne exploračné metódy pre zber informácií o procese.
3. Modelovanie: Táto fáza súvisí s organizovaním aktivít potrebných pre
vytvorenie modelu. V závislosti na zvolenej metóde podáva pomocnú
ruku pri mapovaní podnikového procesu systémovým spôsobom.
4. Zaistenie kvality procesného modelu: Cieľom tejto fáze je zaistiť, aby
výsledný procesný model plnil zvolené kritériá kvality. Táto fáza je
dôležitá pre dosiahnutie dôvery v procesný model.
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Za modelovanie a analýzu podnikového procesu je zvyčajne zodpovedný jeden
alebo viacero procesných analytikov. Procesný analytik nie je často oboznámený so
všetkými detailmi podnikového procesu. Definovanie nastavenia objavovania procesov
je pre procesných analytikov kritické, nakoľko im pomáha zabezpečiť účasť viacerých
doménových expertov a teda aj informácií o procese. Doménoví experti pokrývajú
rozličné perspektívy podnikového procesu a preto by do objavovania procesov mali byť
zahrnutí experti z rôznych oblastí. Doménový expert je človek, ktorý má hlboké znalosti
o tom, ako je podnikový proces alebo aktivita realizovaná. Najčastejšie sa doménovým
expertom stáva účastník procesu, ale môže to byť aj vlastník procesu alebo manažér
(viac o roliach v podnikovom procese v Kapitole 2.2.3). Ako doménoví experti môžu
byť uvažovaní aj zákazníci a dodávatelia procesu. Úlohou vlastníka procesu je
zabezpečiť účasť a aktívny záujem týchto doménových expertov.
Faktom je, že znalosti o modelovaní a znalosti o doméne majú v drvivej väčšine
prípadov k dispozícii rozdielne osoby. Tento fakt implikuje tri výzvy objavovania
procesov, ktorým musíme čeliť: fragmentové procesné znalosti, myslenie v prípadoch
a nedostatok skúseností s procesnými modelovacími jazykmi. Prvá výzva súvisí
s definíciou podnikového procesu, ktorý je množinou logicky súvisiacich aktivít. Tieto
aktivity sú typicky priradené špecializovaným účastníkom podnikového procesu. To má
za následok, že procesný analytik potrebuje získať informácie nielen od jedného
doménového experta, ale od viacerých, ktorí sú zodpovední za svoje časti (úlohy)
podnikového procesu. Títo účastníci majú iba veľmi abstraktnú predstavu o celom
podnikovom procese, ale ich predstava o vlastnej časti procesu je veľmi detailná.
Úlohou procesného analytika je všetky tieto predstavy pretaviť do reálneho procesného
modelu. Často sa stáva, že nie sú presne stanovené pravidlá, ktorými sa má proces
riadiť. V tomto prípade analytik pracuje s viacerými predpokladmi, ktoré nemusia byť
konzistentné. Fragmentované procesné znalosti sú najčastejším dôvodom toho, že
objavovanie procesov sa realizuje iteratívne. Druhá výzva objavovania procesov
vychádza z faktu, že doménoví experti často myslia o procesoch na úrovni jednotlivých
prípadov. Experti považujú často za jednoduché vysvetliť aktivity v podnikovom
procese na jednom konkrétnom prípade, ale majú problémy odpovedať na otázky
všeobecného charakteru ohľadom procesu. Často sa vyskytujú odpovede typu: „..to sa
nedá zovšeobecniť“, „každý prípad je iný...“, apod. Treťou výzvou je fakt, že doménoví
experti nemajú skúsenosti s procesnými modelovacími jazykmi. Problémom ani tak nie
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je, že doménoví experti nevedia vytvárať procesné modely, tým je skôr fakt, že
procesné modely, ktoré vytvoril niekto iný, nevedia čítať. V tomto prípade nie je
vhodné ukazovať vytvorené procesné modely doménovým expertom a žiadať ich
o spätnú väzbu. Procesný analytik by mal procesný model expertom objasniť a vysvetliť
prekladom formálnej notácie do prirodzeného jazyka s dôrazom na aspekty, ktoré
potrebujú objasnenie pre pochopenie celého podnikového procesu.
Pri objavovaní procesov sa používajú viaceré techniky. Medzi najdôležitejšie
patria: objavovanie založené na dôkazoch (evidence-based discovery), objavovanie
založené na rozhovoroch (interview-based discovery) a objavovanie založené na
workshopoch (workshop-based discovery).
3.5.1

OBJAVOVANIE ZALOŽENÉ NA DÔKAZOCH
Objavovanie založené na dôkazoch využíva rôzne druhy dôkazov pre štúdium

existujúcich podnikových procesov. Tri základné metódy v tejto kategórii sú: analýza
dokumentov, pozorovanie a automatické objavovanie procesov.

ANALÝZA DOKUMENTOV
Analýza dokumentov je založená na fakte, že v podniku alebo organizácii je
zvyčajne dostupná dokumentácia, ktorá sa vzťahuje k existujúcim podnikovým
procesom. Existujúca dokumentácia ale často vykazuje viacero problémov. Jedným
z nich je skutočnosť, že dostupná dokumentácia o operáciách spoločnosti nie je
k dispozícii v procesne orientovanej forme. Príkladom je organizačná tabuľka, ktorá
znázorňuje štruktúru oddelení a definuje jednotlivých účastníkov procesov, takže je
vhodná pri stanovení fáz procesu. Ďalším problémom býva granularita dokumentačného
materiálu. Zatiaľ čo napr. organizačná tabuľka podáva skôr abstraktný obraz
o spoločnosti, niektoré materiály o častiach podnikového procesu sú na príliš nízkej
úrovni granularity a podávajú priveľa detailov. Mnoho firiem detailne dokumentuje
náplň práce pre jednotlivé úlohy, profily a pozície. Táto dokumentácia je príliš detailná
pre modelovanie procesov. Tretím problémom býva dôveryhodnosť dokumentov. Pre
projekt objavovania procesov je dôležité, aby identifikoval spôsob, akým proces
funguje v skutočnosti. Mnoho dokumentov však skutočnosť neukazuje. Niektoré sú už
neaktuálne alebo popisujú stav ako by mal proces ideálne fungovať. Každopádne pre
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procesné analytika predstavujú dokumenty výborný spôsob zoznámenia na sa
s procesom pred rozhovormi s doménovými expertmi.

POZOROVANIE
Pozorovanie je metóda, ktorá sa používa pri objavovaní procesov. Pri
pozorovaní priamo sledujeme spracovanie jednotlivých prípadov preto, aby sme
pochopili, akým spôsobom proces funguje. Procesný analytik môže vystupovať v roli
aktívneho zákazníka procesu a priamo spúšťať realizáciu podnikového procesu
a zaznamenávať vykonávané kroky a množinu rozhodnutí, ktoré realizácia procesu
prináša. Analytik v tomto prípade vidí iba tie časti procesu, ktoré sú v interakcii so
zákazníkom. Ostatné časti procesu sú pre neho „black box“. Rola pasívneho
pozorovateľa je pre pochopenie celého procesu vhodnejšia, ale vyžaduje zaujať miesto
pri zamestnancoch firmy priamo pri realizácii procesu. Problémom býva, že ľudia nie sú
zvyknutí byť pozorovaní pri práci a často sa stáva, že menia svoje správanie a pracujú
rýchlejšie a zodpovednejšie. Analytik by si mal tento fakt uvedomiť a prispôsobiť mu
svoje závery ohľadom konkrétneho procesu. Výhodou pozorovania je, že odhaľuje ako
proces funguje v skutočnosti teraz. Na rozdiel od dokumentácie, ktorá typicky
zachytáva minulosť.

AUTOMATICKÉ OBJAVOVANIE PROCESOV
Automatické

objavovanie

procesov

vychádza

z extenzívneho

vývoja

informačných technológií v podobe operatívnej podpory podnikových procesov
prostredníctvom informačných systémov. Informačné systémy zaznamenávajú všetky
operácie v podobe logovacích súborov o udalostiach. Dáta o udalostiach môžu byť
ukladané spôsobom, ktorý umožňuje rekonštrukciu procesných modelov pomocou tzv.
process miningových techník (tejto problematike sa venuje Kapitola 5). Jednotlivé
udalosti by mali minimálne obsahovať dáta, týkajúce sa individuálnych prípadov
procesu, konkrétnu aktivitu procesu a presný časový záznam. Výhodou automatického
objavovania procesov je, že logovacie súbory o udalostiach zachytávajú realizáciu
podnikového procesu veľmi presne vrátane času. Nevýhodou je, že niektoré informácie
z logovacieho súboru môžu byť zmätočné. Ich štruktúra nemusí byť jednoducho
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analyzovateľná, pretože sa dáta neukladajú štandardným spôsobom, apod. Generované
procesné modely sú často veľmi komplexné a ťažko čitateľné. V takýchto prípadoch sa
používajú rôzne techniky filtrovania a clusteringu.
3.5.2

OBJAVOVANIE ZALOŽENÉ NA ROZHOVOROCH
Objavovanie založené na rozhovoroch je metóda, ktorá je založená na

rozhovoroch s doménovými expertmi. O špecifikách doménových expertoch sme sa
v predchádzajúcom texte zmienili. Procesný analytik postupuje v rámci objavovania
procesu krokovým spôsobom a vyberá si expertov, ktorí majú k príslušným častiam
procesu špecifické znalosti. Existujú dve stratégie vedenia rozhovorov. Prvou stratégiou
je začať od konca procesu (downstream), tzn. od produktu a postupne sa prepracovávať
na začiatok procesu. Druhou stratégiou je dopredný postup (upstream), ktorý umožňuje
postupne odhaľovať tok procesu. Obidve stratégie majú svoje výhody a umožňujú
predovšetkým pochopiť aké vstupy/výstupy sú potrebné pre realizáciu ďalších
podnikových procesov a aké sú medzi nimi vzťahy. Procesný analytik po zbere
informácií o procese vytvára prvotný procesný model a rozhovory s expertmi iteratívne
pokračujú. Takýto prvotný procesný model sa nazýva draft procesný model a je
iteratívne zlepšovaný predovšetkým s ohľadom na korektnosť a úplnosť. Preferuje sa
voľná forma rozhovoru, nie štruktúrované interview. Týmto spôsobom môžeme zaistiť,
že doménový expert sa bude cítiť príjemne v oblasti, ktorej rozumie. Silnou stránkou
objavovania procesov založeného na rozhovoroch je, že takto môže analytik získať
bohatý a detailný obraz o podnikovom procese a o ľuďoch, ktorí na ňom pracujú. Tento
postup je na druhej strane pracovne náročný aj vzhľadom k viacerým iteráciám, ktoré
pri ňom prebiehajú.
3.5.3

OBJAVOVANIE ZALOŽENÉ NA WORKSHOPOCH
Objavovanie založené na workshopoch takisto ponúka príležitosť na získanie

cenných informácií o podnikovom procese. Na rozdiel od rozhovorov môžu byť
workshopy organizované tak, že podnety z diskusie môže byť okamžite pridané do
procesného modelu. Pri tomto postupe sa zvyčajne využívajú aj ďalší účastníci
workshopu, ako je facilitátor, ktorý vedie workshop a usmerňuje diskusiu tak, aby
neodbiehala od podstatných línií. Operátor má na starosti vkladanie detailov do
procesného modelu. Ďalšími účastníkmi okrem doménových expertov sú vlastník
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procesu a procesný analytik. Zaistenie účasti a bezproblémový priebeh workshopov si
vyžaduje dôkladnú prípravu a plánovanie. Nie je možné očakávať, že draft procesný
model vznikne po prvom workshopu. Je bežné, že sa stretnutia opakujú tri až päť krát.
Bežným postupom je, že facilitátor rozdá papieriky, na ktorý by mali účastníci napísať
úlohy alebo aktivity, ktoré v procese prebiehajú. Po dohode nad prvou aktivitou
v procese prebieha diskusia o ďalších nadväzujúcich aktivitách. Účelom je vytvoriť
mapu aktivít a ich logické poradie. Úlohou facilitátora je udržať diskusiu na zvolenej
úrovni abstrakcie bez prílišných detailov. Objavovanie založené na workshopoch
vyžaduje organizované

stretnutia s otvorenou atmosférou.

Iniciatíva a spôsob

vyjadrovania účastníkov súvisí aj s podnikovou kultúrou v spoločnosti, v ktorej BPM
aktivity prebiehajú.
Tabuľka č. 2 Silné stránky a obmedzenia metód objavovania procesov

Aspekt

Dôkazy

Rozhovory

Workshop

Spotreba času

nízka/stredná

stredná

stredná

Objektivita

vysoká

stredná/vysoká

stredná/vysoká

Rýchlosť spätnej väzby

nízka

vysoká

vysoká

Hodnota informácií

stredná

vysoká

vysoká

Zdroj: Vlastné spracovanie.

V tabuľke 2 sú zobrazené silné a slabé stránky metód objavovania procesov.
Treťou fázou objavovania procesov je procesné modelovanie. Tomu sa detailne
venujeme v Kapitole 4 tejto práce. Výsledkom tejto fáze je vytvorený procesný model
a je nutné zaistiť jeho kvalitu (štvrtá fáza objavovania procesov). Rozpoznávame
syntaktickú, sémantickú a pragmatickú kvalitu. Pre zaistenie syntaktickej kvality sa
používa verifikácia, validácia sa používa pre zaistenie sémantickej kvality a certifikácia
pre pragmatickú kvalitu.
Procesné modely vytvorené v projektoch objavovania procesov

musia

dodržiavať syntaktické pravidlá a podmienky. Syntaktická kvalita súvisí s cieľom
vytvárať procesné modely, ktoré spĺňajú tieto pravidlá a podmienky. Predovšetkým to
znamená, že obsah modelu musí rešpektovať syntax použitého procesného
modelovacieho jazyka napr. BPMN). Pri vytváraní procesných modelov pomocou napr.
BPMN je nutné dodržiavať syntaktické pravidlá tohto modelovacieho jazyka. Navyše
niektoré spoločnosti pridávajú ďalšie podmienky, ktoré je nutné pri modelovaní
sledovať. Verifikácia sa sústreďuje na kontrolu formálnych vlastností modelu, ktorá sa
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môže uskutočniť bez znalosti reálneho podnikového procesu. Kontroluje sa správnosť
modelu – správnosť (correctness) a správanie (behaviour). Sémantická kvalita sa
vzťahuje k obsahu modelu a cieľu, aby vytvorené modely pravdivo vypovedali
o skúmanej doméne, či už z pohľadu as-is alebo to-be modelov. Procesný model sa
porovnáva s reálnym podnikovým procesom v doméne z reálneho života. Dva základné
aspekty sémantickej kvality sú: validita (validity) a kompletnosť (completeness).
Pragmatická kvalita sa vzťahuje ku konštrukcii modelov, ktoré sú dobre použiteľné.
Súvisí to najmä s jednoduchou interakciou ľudí s takýmito modelmi. Certifikácia je
aktivita kontroly pragmatickej kvality procesných modelov skúmaním ich používania.
Posudzujeme viaceré aspekty použiteľnosti – schopnosť pochopenia (understandability),
schopnosť údržby (maintainability) a učenie (learning).

3.6 Analýza procesov
Analýza procesov je ďalšou fázou BPM životného cyklu a predstavuje „umenie
a vedu“. Kvalitatívna analýza procesov (umenie) nie je jednotný ucelený postup, ktorý
vedie k „dobrej“ analýze procesov. Skôr ide o viaceré princípy, techniky a ich
kombináciu, ktorá obvykle vedie k dobrému výsledku. Kvantitatívna analýza procesov
predstavuje vedeckú časť analýzy. Zameriava sa na rôzne matematické metódy, ktoré
umožnia získať kvalitný a kvantifikovaný obraz o skúmaných podnikových procesov.
V prvej časti tejto kapitoly predstavíme kvalitatívnu analýzu procesov. V druhej časti to
bude kvantitatívna analýza procesov.
3.6.1

KVALITATÍVNA ANALÝZA PROCESOV
Kvalitatívna analýza sa zameriava v prvom rade na štíhlosť (lean) podnikových

procesov identifikáciou nepotrebných častí procesu s úmyslom ich eliminácie.
Identifikuje a analyzuje slabé časti procesu. Slabé časti procesu spôsobujú problémy
a negatívne ovplyvňujú výkonnosť procesu. Pomocou kvalitatívnej analýzy sa snažíme
analyzovať dopady problémov v procese s cieľom použiť získané informácie v ďalšej
fáze BPM životného cyklu – pri redesigne podnikových procesov.
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VALUE-ADDED ANALÝZA
Value-added analýza (analýza pridanej hodnoty) pozostáva z dvoch etáp:
klasifikácia hodnoty a eliminácia nadbytku. Tento typ analýzy sa snaží identifikovať
nepotrebné kroky v podnikovom procese a odstrániť ich. Krok v tomto prípade znamená
úlohu v procese alebo jej časť, prípadne preberanie toku procesu medzi dvoma úlohami.
Príkladom môže byť úloha „Vystaviť faktúru“, ktorá končí faktúrou, ktorá sa zašle napr.
vedúcemu ekonomického oddelenia, ktorý ju skontroluje úlohou „Schválenie faktúry“
a zašle interným mailom po kontrole k ďalšej administrácii. V tomto prípade je zaslanie
interného mailu s faktúrou krokom zbytočným, ktorý neprináša hodnotu (non-valueadding). Často sa stáva, že úloha obsahuje viacero krokov, ktoré sú dokumentované
formou rôznych zoznamov. Tieto zoznamy účastníkovi procesu naznačujú, aké kroky
by mal urobiť, aby bola úloha splnená a môžu byť použité procesným analytikom pri
dekompozícii podnikového procesu na kroky. Podnikový proces „Kontrola faktúry“
môže pozostávať z týchto krokov:
1. Kontrola nákupnej objednávky, ktorá je spárovaná s faktúrou.
2. Kontrola sumy na nákupnej objednávke a na faktúre.
3. Kontrola dodaných služieb alebo produktov. Kontaktovať sklad.
4. Kontrola identifikačných údajov a bankového účtu dodávateľa. Kontrola
dodávateľa v CRM (Customer Relationship Management) systéme.
Po dekompozícii procesu druhou podmienkou value-added analýzy je
identifikovať, kto je zákazníkom procesu a aké pozitívne výstupy zákazník od procesu
očakáva. Tieto výstupy by mali dodať hodnotu pre zákazníka tým, že napĺňajú jeho
očakávania alebo z nich má benefit. Po identifikácii krokov a pozitívnych výstupov
procesu začína postup vyhodnocovania jednotlivých krokov v zmysle pridanej hodnoty
týchto krokov. Všetky kroky, ktoré prinášajú zákazníkovi hodnotu sú value-adding
(VA). Niektoré kroky hodnotu neprinášajú, ale sú dôležité pre business. Príkladom
môže byť kontrola údajov dodávateľa v CRM systéme vo vyššie uvedenom procese
„Kontrola faktúry“, ktorá zákazníkovi hodnotu neprináša, ale spoločnosti umožňuje
efektívne pracovať s dodávateľskými dátami. Takéto kroky v podnikových procesoch
nazývame business value-adding (BVA) kroky. Zákazník nie je ochotný za tieto kroky
platiť, pretože mu neprinášajú hodnotu ani uspokojenie, ale sú potrebné pre podnik
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alebo organizáciu, ktorá tento proces realizuje. Tretím typom kroku, ktorý neprináša
hodnotu zákazníkovi ani firme sa nazýva non-value-adding (NVA) krok. Identifikácia
jednotlivých krokov v procese na VA, BVA a NVA je závislá od kontextu, resp. od
obchodnej činnosti spoločnosti.
Po identifikácii a klasifikácii krokov v podnikovom procese môžeme pokračovať
elimináciou nadbytočných úloh (eliminating waste). Všeobecným pravidlom je, že by
sme sa mali snažiť minimalizovať a eliminovať NVA kroky v procese. Niektoré NVA
kroky môžu byť eliminované automatizáciou. Napr. predávanie toku procesu medzi
niektorými úlohami môže byť nahradené nasadením informačného systému a týmto sa
môžeme napríklad zbaviť zasielania dokumentov internou poštou. Radikálnejšie
spôsoby odstraňovania NVA krokov súvisia s odstraňovaním účastníkov procesov
a čiastočným presunom ich pracovnej záťaže na iných účastníkov procesu.

ROOT CAUSE ANALÝZA
Pri analýze podnikových procesov platí, že aj dobrý proces môže byť lepší.
Skúsenosti podnikov a organizácií ukazujú, že akýkoľvek netriviálny podnikový proces
bez ohľadu na to, koľko zlepšení absolvoval, trpí množstvom problémov. Môžu to byť
rôzne incidenty, nedorozumenia, chyby, odchýlky, nepotrebné kroky a iné formy
nadbytku pri každodennej realizácii procesu. Časťou pracovnej náplne procesného
analytika je identifikovať a dokumentovať tieto problémy v procesoch. Analytik bude
zbierať informácie o problémoch na rôznych miestach – napr. priamo pri realizácii
aktivít na pracovisku, rozhovormi s účastníkmi procesu, ale aj s vlastníkom procesu
a organizačnými jednotkami, ktoré sa podieľajú na priebehu procesu. Pričom každý
z týchto ľudí môže mať odlišný názor napr. na výkonnosť celého procesu. Root cause
analýza je skupinou techník, ktorá sa snaží identifikovať a porozumieť príčinám
problémov alebo neočakávaných udalostí. Medzi najpoužívanejšie techniky root cause
analýzy patria diagramy príčin a následkov (cause-effect diagrams, Príloha 3) a prečo
diagramy (why-why diagrams, Príloha 4).
3.6.2

KVANTITATÍVNA ANALÝZA PROCESOV
Kvalitatívna analýza procesov prináša hodnotné pohľady do vnútra podnikových

procesov. Každopádne dosiahnuté výsledky nie sú často dostačujúce pri ďalšom
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rozhodovaní najmä v súvislosti s kvantifikáciou zásahov do procesov. Kvantitatívna
analýza procesov sa zameriava na výkonnostné metriky ako napr. náklady, cyklický čas,
celkový čas čakania, apod. Medzi najdôležitejšie techniky tejto metódy patrí analýza
tokov (flow analysis), analýza front (queueing analysis) a simulácia. Tieto techniky
majú spoločné to, že dokážu vypočítať výkonnosť podnikového procesu z existujúcich
dát o aktivitách a zdrojoch v procese.

VÝKONNOSŤ PROCESOV
Každý podnik alebo organizácia by chcela mať podnikové procesy lacnejšie,
lepšie a rýchlejšie. To nás vedie k trom základným výkonnostným dimenziám, ktorými
sú čas, náklady a kvalita. Niekedy sa k nim pridáva aj reakcia na zmeny – flexibilita. Za
určitých podmienok sa každý podnikový proces správa veľmi dobre, ale za iných
podmienok za správa rovnako, často horšie. Každá z menovaných dimenzií môže byť
dekomponovaná na rôzne procesné výkonnostné metriky nazývané tiež key performance
indicators KPIs). Procesné výkonnostné metriky sú kvantifikovateľné. Poznáme
napríklad viacero druhov nákladov – náklady na ľudské zdroje, náklady na výrobu,
režijné náklady, apod. Každý z týchto typov nákladov môžeme bližšie špecifikovať
pomocou agregačnej funkcie – minimum, maximum, priemer, počet, percentil, apod.
Čas je prvou dimenziou, ktorá nás zaujíma v prípade, že chceme analyzovať
podnikové procesy v čase. Cyklický čas (cycle time) je čas, ktorý trvá jeden prípad od
začiatku do konca. Redukcia cyklického času (priemerného alebo maximálneho) býva
cieľom ďalšej etapy BPM životného cyklu – redesignu procesov. Ďalšie typy časov,
ktoré sa využívajú pri analýze procesov sú:


Čas spracovania (processing time, service time): je to čas, po ktorý trávi
zdroj (napr. účastník procesu alebo software) na práci s prípadom.



Čas čakania (waiting time) – je to čas, po ktorý trávi prípad čakaním. Čas
čakania vo fronte je podobným typom. Prípad čaká na voľný zdroj, ktorý
je príliš zaneprázdnený vybavovaním iných prípadov.

Náklady sú bežnou dimenziou, ktorá sa zvažuje pri analýze a redesigne
podnikových procesov. Má finančný charakter. Okrem nákladov je bežné zvažovať
ďalšie typy ako napr. zisk, obrat, výnos, apod. Pri BPM aktivitách sa snažíme

64
o znižovanie nákladov. Náklady rozdeľujeme na fixné a variabilné. Výška fixných
nákladov nie je ovplyvnená množstvom produkcie. Variabilné náklady sú pozitívne
korelované s nejakým množstvom, napr. množstvo predaného tovaru, množstvo
pracovníkov, apod. S produktivitou práce súvisia operatívne náklady. Operatívne
náklady môžu byť priamo spojené s výstupom podnikových procesov. Podstatnou
časťou týchto nákladov bývajú náklady spojené s pracovnou silou pri produkcii tovarov
alebo služieb. Jedným z častých cieľov BPM aktivity býva práve znižovanie
operatívnych nákladov, najmä nákladov na pracovnú silu a to predovšetkým pomocou
automatizácie úloh, ktoré tvoria podnikové procesy. Tieto náklady bývajú porovnávané
s nákladmi na alternatívnu softwarovú aplikáciu a údržbu tejto aplikácie.
Kvalita podnikového procesu môže byť posudzovaná z dvoch perspektív – zo
strany klienta (externá kvalita) a zo strany zamestnanca tzn. účastníka procesu (interná
kvalita). Externá kvalita je spojená so spokojnosťou zákazníka s produktom alebo
službou, ale aj so spôsobom, akým bol podnikový proces realizovaný. Týka sa najmä
informácií a ich relevantnosti, množstve, kvalite, časovej dostupnosti, apod. Interná
kvalita sa viaže najmä k úrovni kontroly práce, ktorej sa venuje účastník procesu
a rôznym pocitom z variability a náročnosti práce.
Flexibilita je schopnosťou reagovať na zmeny. Môže ísť o schopnosť
podnikového procesu spracovať rôzne prípady a zmenu obsahu pracovnej náplne,
schopnosť

managementu

spoločnosti

zmeniť

používanú

štruktúru

a pravidlá

usporiadania, schopnosť spoločnosti zmeniť štruktúru a zodpovednosti v podnikovom
procese v reakcii na potreby trhu a obchodných partnerov a v neposlednom rade
schopnosť zamestnancov riešiť rôzne odlišné úlohy v rámci nastavenia podnikového
procesu.
Ďalšie metódy, ktoré sa používajú pri identifikácii a definícií procesných
výkonnostných metrík sú napr. balanced scorecard31, referenčné modely a priemyselné
benchmarky.

SIMULÁCIA PROCESOV
Simulácia procesov je jednou z najpopulárnejších a najrozšírenejších techník na
kvantitatívnu analýzu procesov. Myšlienka za simuláciou procesov je pomerne
31

https://managementmania.com/cs/balanced-scorecard
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jednoduchá. Simulátor generuje veľké množstvo hypotetických inštancií procesov,
spúšťa tieto inštancie krok po kroku a každý krok ukladá do externého súboru.
Výstupom simulátora je obyčajne logovací súbor a rôzne štatistiky spojené s cyklickým
časom, priemerným časom čakania a priemerným využitím zdrojov. Životný cyklus
takéhoto typu simulácie je zobrazený na Obr. 9. Medzi najznámejšie nástroje, ktoré sa
používajú pri simulácii procesov patrí: BIMP32, ARIS Business Simulator33, Bizagi
Process Modeler34 (architektúra Bizagi Suite a úvodná obrazovke v Prílohe 5),
Signavio35 a ďalšie.
Obrázok č. 9 Životný cyklus simulácie procesov

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Vyššie zmienené prístupy a nástroje sa využívajú pri simulácii procesov na
operatívnej úrovni riadenia. Existujú však ďalšie prístupy, ktoré sa používajú na vyšších
úrovniach riadenia najmä na strategickej. V prácach Šperku (2016), Šperku a Spišáka
(2015) a Šperku a Vymětala (2014) sú uvedené základné princípy a simulačné výsledky
nástroja MAREA, ktorý sa používa pri simulácii obchodnej firmy na strategickej
úrovni. Logovacie súbory simulačných experimentov sú potom využité v Kapitole 5
tejto práce.

3.7 Redesign procesov
Dôkladná analýza podnikových procesov zvyčajne vyústi k rôznym nápadom
a smerom, ktorými by sa mohli procesy zmeniť, aby fungovali lepšie s ohľadom na
výkonnostné procesné metriky. Tu nastáva priestor pre redesign procesov (znovunávrh
procesov). Problémom je, že redesign nebýva riadený systematickým spôsobom, ale
býva skôr založený na kreatívnej aktivite. Stáva sa, že množstvo potenciálnych redesign
možností býva pri kreatívnom prístupe opomenutých. Redesign procesov je
32

http://bimp.cs.ut.ee/
https://www.ariscommunity.com/videos/learn-how-use-aris-business-simulator
34
http://www.bizagi.com/en/products/bpm-suite/modeler
35
http://www.signavio.com/
33
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komplexnou aktivitou, ktorá sa spája s mnohými kompromismi. Poznáme dve základné
metódy, ktoré sa pri redesigne používajú: heuristický procesný redesign (heuristic
process redesign) a produktovo orientovaný design (product-based design).
Podnikový proces vytvára a dodáva určitý produkt alebo službu pre svojich
dopytujúcich zákazníkov. Ak by niekto chcel zvýšiť kvalitu tohto produktu alebo
služby, tak najlepším spôsobom ako toho dosiahnuť je zlepšiť príslušný podnikový
proces. Napríklad, ak má množstvo zákazníkov záujem o skoršie dodanie produktu
alebo služby, tak reakciou spoločnosti by malo byť zlepšiť podnikový proces, ktorý
prislúcha dodávke produktov alebo služieb (zjednodušiť, spriehľadniť, apod.). V tomto
zmysle je každá zákaznícky orientovaná spoločnosť zároveň aj procesne orientovaná.
Redesign podnikových procesov sa teda venuje zlepšovaniu kvality produktov a služieb
neustálym premýšľaním a reorganizáciou podnikových procesov.
Niekto môže namietať, prečo by sme mali meniť niečo, čo funguje spoľahlivo 30
rokov (napr. v banke). Súvisí to najmä s organickým charakterom podnikov
a organizácií a vývojom technológií. Všetky podnikové procesy sa v čase vyvíjajú
a výsledkom môže byť oveľa komplexnejší proces ako na začiatku. Jeho robustnosť
môže viesť k výrazným výkonnostným problémom, ktoré nakoniec budú mať vplyv na
spokojnosť zákazníka. Príkladom môže byť reklamačný proces, kedy pracovník
kontroly kvality zabudne skontrolovať konkrétny produkt a ten sa dostane
k zákazníkovi. Pochopiteľne zákazník bude rozladený tým, že dostal chybný produkt
a bude ho reklamovať. V spoločnosti musí byť preto spustený prípad reklamačného
procesu a reklamácia bude s najvyššou pravdepodobnosťou uznaná. Reklamačný proces
funguje správne. Postupom času však spoločnosť uzná za vhodné a v súčasnosti to aj
tak prebieha, že kontrola kvality sa deje automaticky a je súčasťou výrobného procesu.
Bez toho, aby došlo k redesignu reklamačného procesu bude pracovník druhej kontroly
zbytočne zastávať svoje miesto, pretože počet reklamácií bude minimálny a aj ten je
možné zautomatizovať. Z uvedeného príkladu je zrejmé, že nie je ťažké takúto situáciu
vyriešiť, avšak je nutné zobrať do úvahy, že pracovníci sú zamestnaní každodenným
priebehom podnikového procesu a neinklinujú k rozmýšľaniu nad celkovou štruktúrou
operácii v spoločnosti. Pracovníci väčšinou pracujú na jednej alebo viacerých úlohách
a nemajú prehľad o celom podnikovom procese zo svojej pozície. To platí aj pre
manažérov, od ktorých by sa očakával celkový prehľad o procese. Manažéri sa takisto
zameriavajú na každodenný priebeh podnikového procesu bez intencií na štrukturálne
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zmeny. Ďalším dôvodom, prečo by sme mali rozmýšľať o redesigne procesov je vývoj
okolo nás, prichádzajú noví konkurenti do odvetvia, v ktorom sme sa cítili doma,
prichádzajú nové technológie. To čo predtým fungovalo v businesse výborne prestáva
fungovať. Preferencie zákazníkov sa menia, prichádzajú nové business modely, menia
sa strategické rozhodnutia spoločností, apod.
Redesign podnikových procesov predstavuje akúkoľvek zmenu v existujúcom
procese bez ohľadu na to, či je malá alebo veľká. V ideálnom prípade by mal redesign
procesov zlepšovať uspokojenie zákazníka z produktu alebo služby, ktorá je výsledkom
podnikového procesu. Pri rozmýšľaní a zdôvodňovaní redesignu procesov musíme brať
do úvahy nasledujúce elementy:


Informácie, ktoré podnikový proces využíva alebo vytvára.



Operatívny pohľad na podnikový proces. Týka sa implementačných
detailov podnikového procesu, počtu a povahe aktivít, ktoré proces
obsahuje.



Správanie podnikového procesu. Týka sa spôsobu, akým je podnikový
proces realizovaný, poradia spúšťaných aktivít a ich plánovania.



Interní a externí zákazníci podnikového procesu.



Organizácia a účastníci procesu. Organizačné usporiadanie rozlišujeme
na dvoch úrovniach: 1. organizačná štruktúra – oddelenia, skupiny,
projektové skupiny, užívatelia a role. 2. pracovníci – účastníci procesov,
ktorí sú priradení k jednotlivým aktivitám a vzťahy medzi nimi.



Technológia, ktorú podnikový proces využíva.



Externé prostredie, v ktorom je podnikový proces situovaný.

Existuje veľké množstvo kníh, ktoré sa týkajú procesného redesignu. Týkajú sa
hlavne rôznych metodológií, prípadových štúdií, apod. Všetky prístupy môžeme
rozdeliť na tri úrovne abstrakcie – metodológie, techniky a nástroje. Na najvyššej úrovni
abstrakcie je metodológia, ktorá je definovaná ako kolekcia metód a princípov, ktoré sa
používajú k vyriešeniu konkrétneho problému. Toto je priestor najmä pre konzultantské
firmy, ktoré sa zaoberajú redesignom podnikových procesov od úvodnej analytickej
fáze, cez implementáciu až po údržbu podnikových procesov. Na nižšej úrovni
abstrakcie je technika, ktorá je definovaná ako presne špecifikovaný postup na splnenie
stanovenej úlohy. Medzi techniky, ktoré sa používajú pri procesnej analýze patrí
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Paretova analýza36, kognitívne mapovanie37, apod. Patria tu aj rôzne kreatívne techniky
ako napr. brainstorming, nekonvenčné myslenie (out-of-box-thinking) a diagramy
príbuznosti

(affinity

diagramming).

Pre

účely

modelovania

a vyhodnotenia

podnikových procesov sa používajú predovšetkým techniky ako IDEF38, Petriho siete
a simulácia (podrobne v Kapitole 4). Na najnižšej a najviac konkrétnej úrovni sa
nachádza využitie nástrojov (tools), ktoré sú definované ako počítačové softwarové
balíčky, ktoré slúžia na podporu jednej alebo viacerých techník. Pri redesigne
podnikových procesov sa používajú najmä nástroje na podporu procesného
modelovania, predovšetkým na simulácie.
Pri procesnom redesigne sa ako štartovací bod najčastejšie používa existujúci
podnikový proces. Menej často sa používa referenčný model. Bez ohľadu na použitý
štartovací model sú postupne identifikované a aplikované zmeny, ktoré prispievajú
k zlepšeniu výkonnosti v porovnaní so situáciou na začiatku. Vo výnimočných
prípadoch sa používa radikálny prístup, ktorý neberie do úvahy existujúce podnikové
procesy a začína úplne od nuly. V tomto prípade je výsledok neistý, ale môže sa stať, že
je výnimočne úspešný. Predstaviteľom prvého prístupu je heuristický procesný
redesign, ktorý štartuje existujúcim procesom a postupne ho vylepšuje. Predstaviteľom
radikálneho prístupu je produktovo orientovaný design, ktorý štartuje na čistom papieri
a snaží sa prísť s radikálne lepším procesným návrhom.

3.8 Automatizácia procesov
V širšom poňatí sa automatizácia procesov vzťahuje ku snahe automatizovať
akúkoľvek časť práce, ktorá je súčasťou podnikového procesu. Od jednoduchých
operácií, ktoré sú súčasťou jednotlivých aktivít až po automatickú koordináciu celých
komplexných procesov. Príkladom automatizácie podnikového procesu je napr.
„Objednávkový proces“. Oddelenie predaja spoločnosti dostane objednávku na určitý
produkt od zákazníka. Predajná objednávka je v elektronickej forme a ako prvý krok sa
zavedie do ERP informačného systému, kde sa overí dostupnosť objednávaného
Paretova analýza - metóda, ktorá pomáha stanoviť priority odstraňovania hlavných problémov firmy. V. Pareto
definoval, že 80% následkov je spôsobených iba 20% príčin. Ak chceme odstrániť 80% strát, sústredíme aktivity
iba dopredu definovaných problémov v rozsahu 20%.
37
Kognitívne mapovanie je výsledkom série psychologických procesov, ktoré zaznamenávajú, kódujú, ukladajú,
potom vyvolávajú a dekódujú všetky informácie o našom každodennom priestorovom okolí.
38
Skupina modelovacích jazykov používaných v oblasti systémov a v softwarovom inžinierstve.
36
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produktu. Ak produkt nie je skladom automaticky sa kontaktuje dodávateľ, napr.
prostredníctvom webovej služby a vystaví sa nákupná objednávka. V tomto bode začína
ďalší podnikový proces „Nákup“. Ak je produkt skladom, tak sa automaticky
upovedomí sklad, ktorý objednaný produkt vydá a ten je vstupom pre „Distribúciu
zákazníkovi“.

Všetky

kroky

objednávkového

procesu

sú

automatizované.

Automatizovaný podnikový proces sa nazýva workflow. Workflow predáva informácie
od jedného účastníka procesu k druhému podľa temporálnych a logických závislostí
v príslušnom procesnom modeli.
Informačné systémy, ktoré využívajú znalosti o tom, ako spolu rôzne aktivity
v podnikových procesoch súvisia sa označujú ako procesne-orientované (processaware). Hlavná kategória procesne orientovaných informačných systémov sa nazýva
Business Process Management Systems (BPMSs). Špeciálnou črtou BPMSs je, že pre
koordináciu podnikového procesu využívajú jeho explicitný popis vo forme procesného
modelu. Účelom BPMS je koordinovať automatizovaný podnikový proces takým
spôsobom, že práca je načas prevedená správnym človekom na správnom mieste.
BPMS je čiastočne podobný Database Management systému (DBMS). DBMS je
štandardný softwarový balík, ktorý je v rôznych mutáciách dodávaný rôznymi
spoločnosťami (napr. Microsoft SQL Server, Oracle Database, Informix, apod.).
S DBM systémom je možné zachytiť pre spoločnosť špecifické dáta štruktúrovaným
spôsobom bez nutnosti vedieť, akým spôsobom prebieha ukladanie a vyhľadávanie
týchto dát. Tieto úlohy majú na starosti štandardné systémové služby. Samozrejme
niekedy je nutné DBM systém nakonfigurovať, naplniť dátami a pravdepodobne aj
pravidelne prispôsobovať systém a jeho obsah aktuálnym požiadavkám.
BPMS je štandardným typom softwarového systému. Dodávatelia ponúkajú
rôzne BPMSs s rôznymi funkcionalitami, ktoré pokrývajú celý životný cyklus procesu.
Od jednoduchých systémov, ktoré pomáhajú pri návrhu a automatizácii podnikových
procesov cez komplexnejšie systémy, ktoré zahŕňajú aj funkcionality monitorovania
procesov a process miningu až po systémy komplexné, ktoré pokrývajú automatizáciu
celých procesov vrátane prepojenia na systémy tretích strán a sociálnymi sieťami.
Nutným predpokladom automatizácie podnikových procesov je, aby BPMS vedel
pracovať s procesným modelom a aby podporoval jeho exekúciu. Od momentu, kedy je
proces zachytený vo formáte, s ktorým vie BPMS pracovať je nutné udržiavať popis
tohto procesu aktuálnym tak, aby bol podporovaný po celý čas nasadenia. V minulosti
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pred zrodom BPMSs existovalo veľké množstvo nástrojov, ktoré boli zamerané na
automatizáciu procesov – Workflow Management Systems (WfMSs). Postupom času sa
vyvinuli na plnohodnotné BPMSs alebo existujú ako samostatné nástroje, ktoré
podporujú iba určitú časť životného cyklu BPM ako napr. modelovacie nástroje,
simulačné alebo analytické nástroje. Typická architektúra BPMS je znázornená na Obr.
10.
Obrázok č. 10 Architektúra BPMS

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Jednou zo základných techník, ktorá sa používa pri vytváraní procesných
modelov je procesné modelovanie, ktoré bude detailnejšie predstavené v nasledujúcej
kapitole.
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4 Procesné modelovanie
Množstvo

v súčasnosti

existujúcich

notácií39

procesného

modelovania

dokumentuje význam využitia procesných modelov. Najčastejším spôsobom využitia
procesných modelov je oblasť neformálnych popisov podnikových procesov. Niektoré
podniky a organizácie využívajú neformálne modely pri diskusiách a pri dokumentácii
pracovných postupov a procesov. Avšak spoločnosti, ktoré operujú na vyššej BPM
úrovni využívajú procesné modely, ktoré sa dajú analyzovať a môžu byť použité na
zlepšenie existujúcich podnikových procesov na operatívnej úrovni. Potenciál
procesného modelovania nie je v súčasnosti využívaný naplno. Modely sú vytvárané
rukou a nie sú založené na realite, resp. na prísnej analýze existujúcich procesných dát.
V tejto kapitole je predstavená podstata modelovania vo všeobecnosti a najčastejšie
používané techniky procesného modelovania. Pri niektorých technikách budú uvedené
základné formálne definície, ktoré zaisťujú ich rigorózny charakter.

4.1 Modelovanie
Produktivita práce vo všeobecnosti sa zvyšuje už od čias priemyselnej revolúcie
a to vďaka predovšetkým zlepšeniam v organizácii práce, technickým vymoženostiam
a používaním

informačných

technológií.

Hlavnými

priekopníkmi

zvyšovania

produktivity práce boli Adam Smith (1723-1790) v oblasti deľby práce ako základného
predpokladu bohatstva všetkých členov spoločnosti a špecializácie robotníka na
operácie ako základné jednotky práce, Frederick Taylor (1856-1915), ktorý inicioval
princípy vedeckého managementu (technokratizmus) a napokon Henry Ford (18631947), ktorý zaviedol masovú výrobnú linku pre svoj model T-Ford. V 50.rokoch
20.storočia začali výrazným spôsobom ovplyvňovať podnikové procesy počítače
a rozvoj digitálnej komunikačnej infraštruktúry. To nakoniec viedlo k dramatickým
zmenám v organizácii práce a otvorilo nové cesty k podnikaniu. Aj v súčasnosti patria
inovácie v digitálnych komunikačných a informačných technológiách k najvýraznejším
faktorom, ktoré spôsobujú zmeny v podnikových procesoch, zmeny v obchodných
Notácia je systém grafických objektov alebo symbolov, znakov alebo skrátených výrazov, ktoré sa používajú
v umeleckých alebo vedeckých disciplínach na reprezentáciu technických údajov a množstiev podľa užívanej
konvencie, ktorá je pre danú disciplínu štandardom.
39
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plánoch

a v podnikateľských

príležitostiach.

Takže

podnikové

procesy

sú

komplexnejšie a komplikovanejšie, sú citlivé na zmeny, závisia na informačných
systémoch a môžu presahovať cez viaceré organizácie. Práve preto je pre súčasné
podniky a organizácie procesné modelovanie stále dôležitejšie. Procesné modely sa
podieľajú na riadení komplexnosti procesov, ktoré prebiehajú naprieč organizáciami,
poskytujú náhľad na detaily a na dokumentovaní postupov, ktoré zabezpečujú plnenie
podnikových cieľov. Informačné systémy súčasnosti musia byť nastavené a spravované
podľa presných pokynov. Podnikové procesy, ktoré sú informačnými systémami
podporované musia prebiehať na základe dohodnutých pravidiel, ak majú fungovať
správne a ak majú podporovať podnikové ciele všetkých organizácií, ktorými
prebiehajú. Výsledkom je, že využívanie procesných modelov v organizáciách
a v podnikoch je v súčasnosti nutnosťou, ktorá vyplýva aj z vysoko konkurenčného
trhového prostredia.
Operatívny management a predovšetkým operačný výskum, ktorý je časťou
managementu ako vedeckej disciplíny je silne závislý na modelovaní. Používa sa tu
množstvo matematických modelov od lineárneho programovania40 a projektového
plánovania až po systémy hromadnej obsluhy, Markovove reťazce a simulácie.
Napríklad umiestnenie výrobnej haly je určené na základe lineárneho programovania,
kapacita výrobnej linky v tejto hale je stanovená pomocou modelov hromadnej obsluhy
a optimálna cesta výrobkov z výrobnej linky do medziskladu je určená pomocou
celočíselného programovania. Hlavným využitím modelov je zamyslieť sa nad procesmi
a rozhodovať sa „vnútri“ procesov (plánovanie a riadenie). Modely, ktoré sa používajú
v operatívnom výskume sú často nastavené „na mieru“ konkrétnej analytickej technike
a hľadajú odpoveď na konkrétnu otázku. Naproti tomu, procesné modely napr. v BPMN
slúžia viacerým účelom. BPMN procesný model môže byť použitý pri zisťovaní zhody
želaného stavu procesu a jeho skutočnosti, pri diskusiách nad zodpovednosťami
a rolami, pri predikcii výkonu podnikových procesov pomocou simulácie a aj na
nastavenie WfM systému. Avšak BPM a operačný výskum majú spoločné to, že
konštruovanie „dobrého“ modelu je skôr umenie ako veda. Vytváranie modelov je preto
náročná a chybám náchylná úloha. Typické chyby podľa Aalsta (2011) zahŕňajú:

Lineárne programovanie (v minulosti lineárna optimalizácia) je odvetvím optimalizácie. Rieši problém nájdenia
minima (resp. maxima) lineárnej funkcie n premenných na množine, popísanej sústavou lineárnych nerovností.
40
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Model popisuje idealizovanú verziu reality. Toto nastáva v prípade, ak sa
návrhár (designer) pri modelovaní procesov koncentruje viac na
normované alebo očakávané správanie. Napríklad, model môže pokrývať
len 60% prípadov s predpokladom, že práve tieto prípady sú
reprezentatívne. Často je tento predpoklad nesprávny, pretože ostatných
40% prípadov vytvára 60% problémov. Dôvodom pre toto prílišné
zjednodušenie je, že návrhári a management podniku alebo organizácie
nevedia o mnohých odchýlkach, ktoré pri priebehu podnikových
procesov nastávajú. Navyše vnímanie ľudí môže byť predpojaté a závisí
od ich rolí v spoločnosti. Ručne vytvorené modely sú subjektívne a majú
tendenciu zobrazovať len to najjednoduchšie pre pochopenie.



Neschopnosť adekvátne zachytiť ľudské správanie. Aj keď jednoduché
matematické modely dokážu namodelovať existenciu strojov a ľudí napr.
na montážnej linke, nedokážu zachytiť prácu ľudí, ktorí sa zúčastňujú
viacerých procesov v jednom čase a sú vystavení viacerým paralelným
prioritám (Aalst, 2010). Pracovník, ktorý sa zúčastňuje viacerých
procesov musí rozdeliť svoju pozornosť medzi tieto procesy. Toto robí
náročným modelovať jeden proces izolovane. Pracovníci takisto
nepracujú konštantnou rýchlosťou. Dobre známym príkladom je tzv.
Yerkes-Dodsonov zákon41, ktorý popisuje vzťah medzi množstvom práce
a výkonom ľudí. Pri väčšine procesov je možné pozorovať, že
pracovníkom trvá viac času dokončiť úlohu a efektívne pracovať pár
hodín denne, ak ich už nečaká žiadna ďalšia práca. Každopádne väčšina
simulačných modelov pracuje so servisným časom (čas na dokončenie
úlohy) z fixného rozdelenia pravdepodobnosti a využíva fixné časové
okná pre dostupnosť zdrojov.



Model zachytáva nesprávnu úroveň abstrakcie. V závislosti na
charaktere vstupných dát a na výskumných otázkach (na ktoré hľadáme
odpovede) musí byť zvolená vhodná úroveň abstrakcie. Model by mohol
byť príliš abstraktný a preto by nebolo možné zodpovedať stanovené
otázky. Model by mohol byť na druhej strane príliš detailný. Mohol by

Yerkes-Dodsonov zákon sa týka závislosti výkonu na motivácii, výkon sa zhoršuje nielen pri veľmi nízkej
motivácii, ale i pri veľmi vysokej úrovni motivácie a aktivácie, predovšetkým pri riešení zložitejších činností.
41
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byť príliš komplexný na porozumenie alebo dosiahnuté výsledky by
nemuseli dávať zmysel. Príkladom môže byť výrobná hala s výrobnou
linkou, ktorá potrebuje na vstupe množstvo polotovarov. Ak sa budeme
snažiť namodelovať sklad polotovarov, tak simulačný model by mohol
inklinovať k zachytenie všetkých polotovarových položiek, ktorých
môžu byť tisícky. Ak by sme zvolili túto najnižšiu úroveň abstrakcie
(tzn., všetky polotovarové položky), tak takáto simulačná štúdia by
zahrňovala aj položky, ktoré nás pre dosiahnutie odpovedí nezaujímajú
(napr. v prípade simulačnej štúdie na zistenie optimálnej skladovej
stratégie). Je časovo náročné zmeniť simulačný model z jednej úrovne
abstrakcie na inú a otázky často prichádzajú pri rôznych úrovniach
granularity.
Obrázok č. 11 Ilustračný príklad úrovne abstrakcie

Zdroj: Upravené podľa https://www.safaribooksonline.com/library/view/data-modeling-for/97819355047
02/ image/Image10474.jpg

Na Obr. 11 je znázornená aktivita kreslenia jaskyniarov (prehistorický druh
ľudí), ktorí sa snažia zachytiť ľudí ich kmeňa a zvieratá na stenu v jaskyni. Na zvolenej
úrovni abstrakcie sú to však len ďalší jaskyniari bez ohľadu na ich pohlavie, prípadne
oblečenie a mená. U zvierat nerozlišujú druh, veľkosť, účel, apod.
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Toto sú niektoré z problémov, ktorým podnik alebo organizácia pri návrhu
modelov čelí. Pre dosiahnutie výsledkov z dobrou prediktívnou hodnotou, ktoré môžu
byť použité pri štarte novej implementácie podnikového procesu alebo pri jeho výraznej
zmene (Kapitola 3.7) sa vyplatí využiť služieb skúsených business analytikov
a návrhárov. Neadekvátny model môže viesť k neprávnym záverom. Omnoho lepšie
výsledky je možné dosiahnuť využitím dát o udalostiach. Process mining (Kapitola 5)
umožňuje extrakciu modelov z dát o udalostiach, ktorá je založená na faktoch. Zmyslom
process miningu nie je vytvorenie jediného modelu podnikového procesu. Poskytuje
rôzne pohľady na rovnakú realitu na rôznych úrovniach abstrakcie. Užívatelia sa môžu
rozhodnúť pre pohľad na najčastejšie správanie a využiť jednoduchý model, ktorý
nemusí nutne zachytávať 100% reality. Na nižšej úrovni abstrakcie je process
miningový model schopný zachytiť všetky detaily. Aj tie, ktoré sú pre celkové
správanie podnikového procesu nepodstatné. Podobne môžu byť úrovne abstrakcie
použité na vytváranie rôznych pohľadov a analytici takto môžu pracovať v prípade
potreby na detailoch procesného modelu. Process mining často odhaľuje, že pracovníci
nie sú stroje. Dokáže zachytiť neefektívne správanie, ale na druhej strane dokáže
odhaliť výnimočnú flexibilitu a kreatívnosť niektorých pracovníkov, ktorá sa prejavuje
pri špecifickej záťaži, čase alebo zdrojoch.

4.2 Procesné modely
Procesné modely sú dôležité, ale vytvoriť dobrý procesný model nie je
jednoduché. Process mining umožňuje automaticky konštruovať lepšie procesné modely
v kratšom čase, napr. využitím α-algoritmu (Kapitola 5.6.3).
Na modelovanie podnikových procesov operatívnej úrovne managementu sa
používa veľké množstvo notácií, napr. prechodové systémy (Transition systems), UML
– Unified Modeling Language, BPMN, Petriho siete a EPC). Tieto notácie majú
spoločné to, že procesy popisujú na základe aktivít (prípadne subprocesov). Poradie
týchto aktivít je modelované pomocou závislostí. Procesný model môže popisovať aj
iné vlastnosti, napr. role, čas, pravidlá, prípadne ďalšie zdroje, ktoré sa zapájajú do
priebehu procesu.
Na Obr. 13 a 18 môžeme vidieť „control-flow“, teda procesné modely, ktoré
zobrazujú poradie aktivít. Takýto pohľad na podnikové procesy je obmedzený, preto
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väčšina modelovacích jazykov ponúka notácie, ktoré zohľadňujú ďalšie pohľady: dáta,
zdroje, čas alebo organizačný aspekt. Odpoveď na otázku, načo sa používajú procesné
modely uvádza Aalst (2011) takto:


Pohľad – pri navrhovaní modelu si návrhár môže pozrieť model z
viacerých uhlov.



Diskusia – zainteresovaní využívajú model pri cielenej diskusii.



Dokumentácia – procesy sú dokumentované pre potreby ľudí alebo pre
certifikačné účely (napr. ISO 9000).



Verifikácia – procesné modely sú analyzované napr. pre identifikovanie
chýb v systéme alebo v samotnom vykonávaní procesov.



Analýza výkonu – techniky ako simulácia môžu pomôcť identifikovať
faktory, ktoré ovplyvňujú výkon (napr. čas odozvy, apod.).



Animácia – modely umožňujú koncovým užívateľom prehrať (play-out)
rôzne scenáre a následne odoslať spätnú väzbu návrhárom procesných
modelov.



Špecifikácia – procesné modely môžu byť použité na popísanie procesne
orientovaného IS (PAIS) pred jeho implementáciou a môžu slúžiť ako
prostriedok komunikácie medzi vývojármi a koncovými užívateľmi
budúceho informačného systému.



Konfigurácia – procesné modely môžu byť použité pre konfiguráciu
systému.

Je zrejmé, že procesné modely hrajú dôležitú úlohu vo väčších organizáciách,
ktoré spravujú komplikovanejšie podnikové procesy. V prípade redesignu podnikových
procesov alebo pri zavádzaní informačných systémov sa procesné modely používajú z
rôznych dôvodov.
Základné rozdelenie procesných modelov predstavuje dve skupiny: neformálne a
formálne modely. Neformálne modely sa používajú pri komunikácii a dokumentácii,
kým formálne modely sa používajú na analýzu a zlepšovanie podnikových procesov.
Typickým znakom formálnych modelov je, že je možné ich spúšťať (execution) a dajú
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sa zobraziť v zdrojovom kóde42. Neformálne modely sú často povrchné a vágne, zatiaľ
čo formálne modely majú úzky záber a sú detailné. Niekedy sú natoľko špecifické, že sú
zainteresovanými ľuďmi ťažko pochopiteľné. Rozdiely medzi oboma typmi modelov sú
detaile diskutované v procesne orientovanej literatúre (napr. Dumas et al., 2005;
Hofstede et al., 2010; Weske, 2012; Muehlen a Recker, 2008). Bez ohľadu na typ
procesného modelu je dôležité porovnanie modelu a reality. Procesný model, ktorý sa
používa na konfiguráciu informačného systému, napr. WfMS bude pravdepodobne
dobre odrážať realitu, pretože núti pracovníkov v organizácii pracovať daným
spôsobom. Nanešťastie množstvo navrhnutých modelov stráca reálne východiská a
prináša idealizovaný pohľad na to, ako by mal podnikový proces reálne prebiehať.
Navyše, aj formálne a prísne modely často prinášajú pohľad, ktorý neodzrkadľuje
reálny stav podnikového procesu.
Prínosy procesných modelov sú limitované tým, že sa príliš často nekladie
dostatočný dôraz na zrkadlenie reality. Napríklad, nemá zmysel vykonávať simulačné
experimenty s procesným modelom, ktorý predstavuje idealizovaný pohľad na aktuálny
podnikový proces. Výsledky takýchto experimentov nemôžu byť využité napr. v
návrhovej fázy modelov, ktoré sa snažíme zmeniť, nakoľko neodrážajú reálny pohľad.
Informačný systém, ktorý by bol implementovaný na základe takýchto modelov by bol
pre koncového užívateľa nepoužiteľný. Takéto procesné modely neprinášajú žiadne
pridané hodnoty. Veľmi často sa stretávame s referenčnými modelmi, najmä u
dodávateľov komplexných podnikových riešení. Tieto modely takisto predstavujú
idealizované procesy, ktoré sú v praxi málo využiteľné (často sa používajú pre
inšpiráciu návrhu nových podnikových procesov).
Cieľom tejto kapitoly nie je predstaviť všetky notácie procesného modelovania.
Popíšeme iba tie najdôležitejšie, ktoré budú zväčša použité v ostatných častiach tejto
práce. Predstavené notácie sa zameriavajú predovšetkým na control-flow perspektívu.
Predpokladáme, že existuje množina všetkých aktivít Ac. Cieľom procesného
modelu je rozhodnúť o tom, ktoré aktivity majú byť vykonané a v akom poradí.

Zdrojový kód je postupnosť príkazov zrozumiteľných človeku napísaných v programovacom jazyku. V
moderných programovacích jazykoch zdrojový kód, ktorý vytvára program býva rozdelený v niekoľkých
textových súboroch. Zdrojový kód počítačového programu je kolekcia súborov, ktoré môžu byť preložené z
človeku zrozumiteľného formátu do ekvivalentnej počítačom spustiteľnej - binárnej formy, kompilátorom pre
danú počítačovú architektúru alebo ho program zvaný interpreter priamo vykonáva. Zdrojový kód sa môže
nachádzať aj v papierovej publikácii alebo na akomkoľvek inom médiu.
42
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Aktivity môžu byť spustené sekvenčne, môžu byť voliteľné alebo paralelné. Opakované
spustenie aktivity je povolené.
4.2.1

PRECHODOVÉ SYSTÉMY
Základnou notáciou procesného modelovania je prechodový systém. Prechodový

systém obsahuje stavy (states) a prechody (transitions). Obr. 12 zobrazuje prechodový
systém, ktorý pozostáva zo siedmych stavov. Prechodový systém modeluje proces
schvaľovania úveru. Predmetný proces je detailne popísaný v Kapitole 4.2.2. Stavy sú
v tomto procese znázornené modrými kruhmi. Dva stavy sú výnimočné. Stav s1
reprezentuje počiatočný stav a stav s7 reprezentuje koncový stav procesu schvaľovania
úveru. Každý stav má jedinečný popis (label), ktorý nie je identifikátorom a nemá
žiaden podstatný význam. Prechody sú reprezentované hranami. Každý prechod spája
dva stavy a je popísaný názvom aktivity. Viaceré prechody môžu mať rovnaký popis.
Napr. na Obr. 12 sa dva krát vyskytuje aktivita overiť účet.
Obrázok č. 12 Prechodový systém s jedným počiatočným a jedným koncovým stavom

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Prechodový systém TS je podľa Aalsta (2011) trojicou 𝑇𝑆 = (𝑆, 𝐴, 𝑇), kde 𝑆 je
množinou stavov, Ac je množinou všetkých aktivít (nazývaných aj akcie).
𝐴 ⊆ 𝐴𝑐 a 𝑇 ⊆ 𝑆 × 𝐴 × 𝑆 je množinou prechodov. 𝑆 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ⊆ 𝑆 je množinou
počiatočných stavov (nazývaných aj štartovacie stavy) a 𝑆 𝑒𝑛𝑑 ⊆ 𝑆 je množinou
koncových stavov (nazývaných aj akceptačné stavy). Množiny 𝑆 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 a 𝑆 𝑒𝑛𝑑 sú
definované implicitne. 𝑆 môže byť nekonečná. Avšak pri väčšine praktických aplikácií

79
je stavový priestor konečný. V tomto prípade sa takýto prechodový systém označuje ako
konečný automat43 (finite-state machine, finite-state automaton, FSM).
Formalizácia prechodového systému na Obr. 12 je nasledovná:
𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, 𝑠4, 𝑠5, 𝑠6, 𝑠7},
𝑆 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = {𝑠1},
𝑆 𝑒𝑛𝑑 = {𝑠7},
𝐴=
{

𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎ť ž𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠ť, 𝑏𝑒ž𝑛𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜𝑣𝑎ť, 𝑑ô𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜𝑣𝑎ť, 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖ť úč𝑒𝑡,
}
𝑟𝑜𝑧ℎ𝑜𝑑𝑛úť, 𝑜𝑝ä𝑡𝑜𝑣𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑎ť, 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑎ť ž𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠ť, 𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑡𝑛úť ž𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠ť
a𝑇=

(𝑠1, 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎ť ž𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠ť, 𝑠2 ), (𝑠2, 𝑏𝑒ž𝑛𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜𝑣𝑎ť, 𝑠3),
(𝑠2, 𝑑ô𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜𝑣𝑎ť, 𝑠3), (𝑠2, 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖ť úč𝑒𝑡, 𝑠4),
(𝑠3, 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖ť úč𝑒𝑡, 𝑠5), (𝑠4, 𝑏𝑒ž𝑛𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜𝑣𝑎ť, 𝑠5),
(𝑠4, 𝑑ô𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜𝑣𝑎ť, 𝑠5), (𝑠5, 𝑟𝑜𝑧ℎ𝑜𝑑𝑛úť, 𝑠6), (𝑠6, 𝑜𝑝ä𝑡𝑜𝑣𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑎ť, 𝑠2),
(𝑠6, 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑎ť ž𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠ť, 𝑠7), (𝑠6, 𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑡𝑛úť ž𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠ť, 𝑠7)
{
}
Ak máme k dispozícii prechodový systém, môžeme sledovať správanie procesu.
Prechod začína v počiatočných stavoch. Akákoľvek cesta v grafe, ktorá začína
v počiatočnom stave je možným spustením sekvencie. Napríklad cesta registrovať
žiadosť, dôkladne skontrolovať, overiť účet je spustením sekvencie, ktorá začína stavom
s1 a končí stavom s5. Pre tento prechodový systém platí, že má nekonečné množstvo
sekvencií, ktoré môžu byť spustené. Cesta je úspešne ukončená, ak končí v jednom
z koncových stavov. Cesta uviazne (deadlock44), ak dosiahne nekoncového stavu bez
predchádzajúceho prechodu/ov. Avšak neexistencia uviaznutí nezaručuje úspešné
ukončenie cesty. Prechodový systém môže postihnúť aj tzv. livelock45.
Akýkoľvek procesný model, ktorý má spustiteľnú sémantiku46 môže byť
mapovaný47 na prechodový systém. Preto mnohé notácie, ktoré sa používajú pri

Konečný automat (KA) je teoretický výpočtový model používaný v informatike pre štúdium formálnych
jazykov. Popisuje veľmi jednoduchý počítač, ktorý môže byť v jednom z niekoľkých stavov, medzi ktorými
prechádza na základe symbolov, ktoré číta zo vstupu. Množina stavov je konečná (odtiaľ názov). Konečný
automat nemá žiadnu ďalšiu pamäť okrem informácie o aktuálnom stave.
44
Deadlock (uviaznutie, vzájomné čakanie) je odborný výraz pre situáciu, kedy úspešné dokončenie prvej akcie je
podmienené predchádzajúcim dokončením druhej akcie, pričom druhá akcia môže byť dokončená až po
dokončení prvej akcie.
45
Ako livelock sa v informatike (prípadne kybernetike či obecne procesnom riadení) označuje situácia, kedy
nejaký proces stále beží, ale dosahuje stavov iba v obmedzenej časti programu, bez možnosti dosiahnuť nejakého
koncového stavu. Môže buď dokola opakovať rovnaké kroky, potom ide o nekonečný cyklus, ale môže
postupovať aj premenlivou cestou bez zacyklovania.
46
Sémantika sa zaoberá skúmaním vzťahov medzi znakmi a objektmi, ktoré ich využívajú. Pragmatika sa zaoberá
skúmaním vzťahu medzi znakmi a ich interpretmi. Syntax sa zaoberá formálnymi vzťahmi medzi znakmi.
43
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modelovaní prechodových systémov môžu byť preložené do jazykov vyššej úrovne, ako
napr. Petriho sietí, BPMN a UML diagramov aktivít. Prechodové systémy sú
jednoduché, ale majú problém pri vyjadrovaní paralelnosti aktivít (n! možných spustení
sekvencií pri n aktivitách, ktoré môžu prebiehať paralelne). Vzhľadom k paralelnej
povahe aktivít v podnikových procesoch sú vhodnejším a expresívnejším spôsobom
modelovania procesov Petriho siete.
4.2.2

PETRIHO SIETE
Petriho siete sú najstarším a najlepšie preskúmaným jazykom procesného

modelovania, ktorý umožňuje modelovať súbežnosť. Aj keď je grafická notácia
intuitívna a jednoduchá, Petriho siete sú spustiteľné a pre ich analýzu sa používa
množstvo analytických techník (Jensen a Kristensen, 2009; Reisig a Rozenberg, 1998;
Aalst a Stahl, 2011). Petriho sieť je graf, ktorý obsahuje miesta (places) a prechody
(transitions). Štruktúra siete, ktorú zachytáva graf je statická, avšak je riadená
spúšťacím pravidlom (firing rule) a obsahuje značku, ktorá sa sieťou premiestňuje. Stav
Petriho siete je určený pohybom značiek cez miesta a označuje sa značenie.
Obr. 13 znázorňuje procesný model vyjadrený pomocou notácie Petriho siete.
Model popisuje proces schvaľovania žiadosti o bankový úver. Proces predstavuje
jednoduchý postup schvaľovania bankového úveru bez ohľadu na účel jeho využitia.
Proces štartuje registráciou žiadosti o úver. Táto aktivita je modelovaná pomocou
prechodu registrovať žiadosť. Každý prechod je reprezentovaný štvorcom. Prechody sú
spojené prostredníctvom miest, ktoré modelujú možné stavy procesu. Každé miesto je
reprezentované kruhom. Prechod je v Petriho sieti umožnený (enabled) tzn., že príslušná
aktivita môže nastať, ak všetky vstupné miesta obsahujú značku (token). Prechod
registrovať žiadosť má iba jedno vstupné miesto a toto miesto obsahuje značku už na
začiatku procesu schvaľovania bankového úveru. To znamená, že príslušná aktivita je
umožnená a môže nastať. Toto sa všeobecne nazýva aj spustenie (firing). Pri spustení
prechod spotrebuje jednu značku z každého vstupného miesta a vyprodukuje jednu
značku do každého výstupného miesta. Teda spustenie prechodu registrovať žiadosť
spôsobí odobranie značky zo vstupného miesta štart a vyprodukovanie dvoch značiek,
jednej do výstupného miesta m1 a druhej do miesta m2. Značky sú zobrazené ako čierne
Procesné mapovanie umožňuje rozpoznať, pomenovať a následne definovať jednotlivé procesy v podniku
alebo v organizácii. Takisto zaisťuje určiť hranice procesov. Hranica určuje, kde jednotlivý proces začína a kde
končí.
47
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body. Konfigurácia značiek na jednotlivých miestach sa nazýva značenie (marking).
Obr. 13 znázorňuje úvodné značenie, ktoré obsahuje jednu značku v mieste štart.
Značenie po spustení prechodu registrovať žiadosť obsahuje dve značky, jednu v mieste
m1 a druhú v mieste m2. Po spustení prechodu registrovať žiadosť sú umožnené tri
prechody. Značka v mieste m2 umožňuje prechod overiť účet. Tento prechod modeluje
administratívnu kontrolu, či je žiadateľ zákazníkom banky a je držiteľom účtu v tejto
banke. Paralelne značka v m1 umožňuje prechody bežne skontrolovať a detailne
skontrolovať. Prechod bežne skontrolovať sa použije v prípade, že napr. žiadateľ už
nejaký úver v banke využíva a zamestnancovi stačí skontrolovať jeho úverový limit.
Prechod detailne skontrolovať sa použije v prípade, že zákazník nie je klientom banky
alebo žiada o úver prvý krát. V tomto prípade musí zamestnanec banky posúdiť jeho
úverovú kredibilitu pomocou napr. potvrdenia o príjme, ručiteľov, zábezpeky, apod.
Logicky bude druhý postup zdĺhavejší a dôkladnejší. Spustenie bežne skontrolovať
odstráni značku z c1 a tým znemožní spustenie dôkladne skontrolovať. Analogicky
spustenie dôkladne skontrolovať znemožní bežne skontrolovať. Inými slovami, medzi
týmito aktivitami je voľba. Spustenie overiť účet nezablokuje žiaden iný prechod tzn.,
že môže prebehnúť súčasne s bežne skontrolovať a dôkladne skontrolovať. Prechod
rozhodnúť je umožnený iba vtedy, ak obe vstupné miesta obsahujú značku. Musí byť
overený účet (značka v mieste m4) a zároveň musí prebehnúť bežná alebo dôkladná
kontrola žiadosti (značka v mieste m3). Teda proces sa synchronizuje pred rozhodnutím
o žiadosti. Prechod rozhodnúť spotrebuje dve značky a vyprodukuje jednu pre m5. Tri
prechody zdieľajú m5 ako vstupné miesto. Žiadosť o bankový úver je prijatá (spustí sa
prechod prijať žiadosť), žiadosť je zamietnutá (spustí sa prechod zamietnuť žiadosť)
alebo je potrebné žiadosť posúdiť opätovne (spustí sa prechod opätovne podať).
V poslednom prípade sa proces vracia do stavu s vyznačenými miestami m1 a m2.
Prechod opätovne podať spotrebuje značku z miesta m5 a vyprodukuje značku pre
každé z jeho výstupných miest. Toto bolo značenie, ktoré bezprostredne nasleduje
spustenie prechodu registrovať žiadosť. V podstate je možných viacero opakovaní.
Proces končí po prijatí alebo zamietnutí žiadosti.
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Obrázok č. 13 Petriho sieť zobrazujúca proces schvaľovania žiadosti o bankový úver

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe PNEditor, version 0.70.

Petriho sieť N je podľa Aalsta (2011) trojicou 𝑁 = (𝑃, 𝑇, 𝐹), kde 𝑃 je konečnou
množinou miest, 𝑇 je konečnou množinou prechodov, pre ktoré platí, že
𝑃 ∩ 𝑇 = ∅ a 𝐹 ⊆ (𝑃 × 𝑇) ∪ (𝑇 × 𝑃) je množinou orientovaných hrán, nazývaných
tokové relácie. Označená Petriho sieť je dvojicou (𝑁, 𝑀), kde 𝑁 = (𝑃, 𝑇, 𝐹) je Petriho
sieť a kde 𝑀 ∈ ℬ(𝑃) je súborom (multi-set, bag)48 cez 𝑃 a nazýva sa značením siete.
Množina všetkých označených Petriho sietí sa nazýva ℕ.
Petriho sieť na Obr. 14 môže byť formalizovaná takto:
𝑃 = {š𝑡𝑎𝑟𝑡, 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3, 𝑚4, 𝑚5, 𝑘𝑜𝑛𝑖𝑒𝑐},
𝑇 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ}
a𝐹=
(š𝑡𝑎𝑟𝑡, 𝑎), (𝑎, 𝑚1), (𝑎, 𝑚2), (𝑚1, 𝑏), (𝑚1, 𝑐), (𝑚2, 𝑑), (𝑏, 𝑚3), (𝑐, 𝑚3), (𝑑, 𝑚4),
(𝑚3, 𝑒), (𝑚4, 𝑒), (𝑒, 𝑚5), (𝑚5, 𝑓), (𝑓, 𝑚1), (𝑓, 𝑚2), (𝑚5, 𝑔), (𝑚5, ℎ),
{
}
(𝑔, 𝑘𝑜𝑛𝑖𝑒𝑐), (ℎ, 𝑘𝑜𝑛𝑖𝑒𝑐)
Značenie na Obr. 14 je [š𝑡𝑎𝑟𝑡] tzn. súbor, ktorý obsahuje iba jednu značku.
Dynamické správanie takejto označenej Petriho siete je definované tzv. spúšťacím
pravidlom. Prechod je umožnený (enabled), ak každé zo vstupných miest obsahuje
značku. Umožnený prechod môže byť spustený spotrebovaním jednej značky z každého
vstupného miesta a produkciou značky pre každé výstupné miesto. Preto je prechod 𝑎
umožnený pri značení [š𝑡𝑎𝑟𝑡]. Spustenie 𝑎 znamená značenie [𝑐1, 𝑐2], pričom bola
jedna značka spotrebovaná a dve značky boli vyprodukované. V značení [𝑐1, 𝑐2]
Značenie Petriho siete zodpovedá súboru značiek (multi-set, bag). Avšak súbory sa nepoužívajú len na
reprezentáciu značení, ale napr. v logovacích súboroch, kde môže jedna dráha prebehnúť viac krát (násobnosť).
48
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prechod 𝑎 už nie je viac umožnený. Ale prechody 𝑏, 𝑐 a 𝑑 sa stali umožnenými. Zo
značenia [𝑐1, 𝑐2] spustenie 𝑏 rezultuje do značenia [𝑐2, 𝑐3]. V tomto prípade je 𝑑 stále
umožnená, ale 𝑏 a 𝑐 už nie. Z dôvodu výskytu cyklu, ktorý zahŕňa 𝑓 existuje nekonečne
veľa spúšťacích sekvencií, ktoré začínajú v značení [š𝑡𝑎𝑟𝑡] a končia v značení
[𝑘𝑜𝑛𝑖𝑒𝑐].
Obrázok č. 14 Označená Petriho sieť

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe PNEditor, version 0.70.

Predpokladajme, že počiatočné značenie je [š𝑡𝑎𝑟𝑡 6 ], tzn. že máme šesť značiek
v mieste štart. Spustenie 𝑎 v tomto prípade rezultuje do značenia [š𝑡𝑎𝑟𝑡 5 , 𝑚1, 𝑚2].
V tomto značení je 𝑎 stále umožnené. Jeho opätovné spustenie končí značením
[š𝑡𝑎𝑟𝑡 4 , 𝑚12 , 𝑚]. Prechod 𝑎 môže byť spustený šesť krát v rade s konečným značením
[𝑚16 , 𝑚26 ]. Všimnite si, že po prvom výskyte 𝑎 sú umožnené aj prechody 𝑏, 𝑐, 𝑑
a môžu byť spustené súbežne.
Pre formalizáciu spúšťacieho pravidla zavedieme notáciu pre vstupné (výstupné)
miesta (prechody). Nech 𝑁 = (𝑃, 𝑇, 𝐹) je Petriho sieť. Elementy 𝑃 ∪ 𝑇 sú nazývané
uzly (nodes). Uzol x je vstupným uzlom ďalšieho uzla y vtedy a iba vtedy, ak existuje
orientovaná hrana z x do y (pričom (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐹. Uzol x je výstupným uzlom y vtedy a iba
vtedy, ak (𝑦, 𝑥) ∈ 𝐹. Pre ktorékoľvek 𝑥 ∈ 𝑃 ∪ 𝑇, • 𝑥 = {𝑦|(𝑦, 𝑥) ∈ 𝐹} a
𝑥 •= {𝑦|(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐹}. Na Obr. 14 je • 𝑚1 = {𝑎, 𝑓} a 𝑚1 •= {𝑏, 𝑐}.
Nech (𝑁, 𝑀) je označená Petriho sieť s 𝑁 = (𝑃, 𝑇, 𝐹) a 𝑀 ∈ ℬ(𝑃). Prechod
𝑡 ∈ 𝑇 je umožnený, označuje sa (𝑁, 𝑀)[𝑡 > vtedy a iba vtedy, ak • 𝑡 ≤ 𝑀. Spúšťacie
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pravidlo _[_ > _ ⊆ 𝛮 × 𝑇 × 𝛮 je najmenšou reláciou, ktorá platí pre ľubovoľné
(𝑁, 𝑀) ∈ Ν a ľubovoľné 𝑡 ∈ 𝑇, (𝑁, 𝑀)[𝑡 >=> (𝑁, 𝑀)[𝑡 > (𝑁, (𝑀 ∖• 𝑡)⨄𝑡 •).
(𝑁, 𝑀)[𝑡 > označuje, že 𝑡 je umožnené v značení 𝑀, napr. (𝑁, [š𝑡𝑎𝑟𝑡])[𝑎 > na
Obr. 14 (𝑁, 𝑀)[𝑡 > (𝑁, 𝑀′ ) znamená, že spustenie tohto umožneného prechodu končí
v značení 𝑀′ . Napríklad (𝑁, [š𝑡𝑎𝑟𝑡])[𝑎 > (𝑁, [𝑚1, 𝑚2]) a
(𝑁, [𝑚3, 𝑚4])[𝑒 > (𝑁, [𝑚5]).
Nech (𝑁, 𝑀0 ) je Petriho sieťou na Obr. 14, kde platí, že 𝑀0 = [š𝑡𝑎𝑟𝑡]. Prázdna
sekvencia 𝜎 = 〈 〉 je umožnená v (𝑁, 𝑀0 ), tzn. že 〈 〉 je spúšťacou sekvenciou
(𝑁, 𝑀0 ). Sekvencia 𝜎 = 〈𝑎, 𝑏〉 je takisto umožnená a spustenie 𝜎 rezultuje do značenia
[𝑚2, 𝑚3]. Ďalšia možná spúšťacia sekvencia je 𝜎 = 〈𝑎, 𝑏, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑔〉. Značenie 𝑀
je dosiahnuteľné z úvodného značenia 𝑀0 vtedy a iba vtedy, ak existuje sekvencia
umožnených prechodov, ktorých spustenie bude viesť z 𝑀0 do 𝑀. Množina
dosiahnuteľných značení z (𝑁, 𝑀0 ) sa označuje [𝑁, 𝑀0 >. Označená Petriho sieť na
Obr. 14 má sedem dosiahnuteľných značení.
Prechody na Obr. 14 sú identifikované jedným písmenom, ale tieto prechody
majú aj dlhší popis, ktorý charakterizuje zodpovedajúcu aktivitu. Doteraz sme tieto
popisy nebrali do úvahy. Popísaná Petriho sieť je päticou 𝑁 = (𝑃, 𝑇, 𝐹, 𝐴, 𝑙), kde
(𝑃, 𝑇, 𝐹) je Petriho sieťou, definovanou vyššie, 𝐴 je množinou popisov aktivít a
𝑙 ∈ T → A je popisnou funkciou.
Viaceré prechody môžu mať v podstate rovnaký popis. Popis prechodu si
môžeme zjednodušene predstaviť ako pozorovanú akciu. Niekedy môžeme chcieť
vyjadriť konkrétny prechod ako nepozorovaný. Pre tieto prípady sa používa popis 𝜏.
Prechod 𝑡 s 𝑙(𝑡) = 𝜏 je nepozorovaný. Takéto prechody sa označujú aj ako tiché (silent)
alebo neviditeľné (invisible). Je pomerne jednoduché konvertovať Petriho sieť na
popísanú Petriho sieť takto: zoberieme 𝐴 = 𝑇 a 𝑙(𝑡) = 𝑡 pre ľubovoľné 𝑡 ∈ T. Opačný
postup jednoduchý byť nemusí, pretože niektoré prechody môžu mať rovnaký popis. Je
takisto možné konvertovať označenú (popísanú) Petriho sieť na prechodový systém.
Nech je (𝑁, 𝑀0 ) s 𝑁 = (𝑃, 𝑇, 𝐹, 𝐴, 𝑙) označená popísaná Petriho sieť. (𝑁, 𝑀0 )
definuje prechodový systém 𝑇𝑆 = (𝑆, 𝐴′ , 𝑇 ′ ) s 𝑆 = [𝑁, 𝑀0 >, 𝑆 š𝑡𝑎𝑟𝑡 = {𝑀0 }, 𝐴′ = 𝐴 a
𝑇 ′ = {(𝑀, 𝑙(𝑡), 𝑀′ ) ∈ 𝑆 × 𝐴 × 𝑆|∃𝑡∈𝑇 (𝑁, 𝑀)[𝑡 > (𝑁, 𝑀′ )}. 𝑇𝑆 sa často označuje ako
graf dosiahnuteľnosti (𝑁, 𝑀0 ).
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Obr. 15 znázorňuje prechodový systém, vygenerovaný z označenej popísanej
Petriho siete na Obr. 14. Stavy odpovedajú dosiahnutým značeniam, tzn. súborom
značiek. 𝑆 š𝑡𝑎𝑟𝑡 = {[š𝑡𝑎𝑟𝑡]} je singleton49, obsahujúci úvodné značenie Petriho siete.
Petriho sieť explicitne nedefinuje množinu koncových značení 𝑆 𝑘𝑜𝑛𝑖𝑒𝑐 , ale v našom
prípade je jasné, že 𝑆 𝑘𝑜𝑛𝑖𝑒𝑐 = {[𝑘𝑜𝑛𝑖𝑒𝑐]}. Užitočné je rozlišovať v iných prípadoch
úspešné ukončenie od uviaznutia v procese (deadlocks, livelocks).
Obrázok č. 15 Graf dosiahnuteľnosti označenej Petriho siete z Obr. 14

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Je možné si všimnúť, že sme viac krát použili termín prechod, pričom v prípade
Petriho sietí sme ho značili štvorcom (box) a v prípade prechodových systémov hranou
(arc). V skutočnosti jeden prechod v Petriho sieti môže odpovedať mnohým prechodom
v príslušnom prechodovom systéme. Petriho sieť na Obr. 14 a prechodový systém na
Obr. 15 sú podobnej veľkosti. Ak model obsahuje množstvo súbežností alebo viaceré
značky na rovnakom mieste, tak prechodové systémy bývajú omnoho väčšie ako
Petriho siete. Označená Petriho sieť môže mať často nekonečne veľa dosiahnuteľných
stavov. Moderná počítačová technika dokáže vypočítať grafy dosiahnuteľnosti
s miliónmi stavov a dokáže ich aj analyzovať. Vytvorením grafu dosiahnuteľnosti sme
schopní zodpovedať množstvo otázok, týkajúcich sa správania modelovaného procesu.
Medzi základné vlastnosti označených Petriho sietí patrí podľa Aalsta (2011):

Singleton (slovensky jedináčik alebo tiež unikát) je názov pre návrhový vzor, používaný pri programovaní.
Využijeme ho pri riešení problému, kedy je potreba, aby v celom programe bežala iba jedna inštancia triedy.
Tento návrhový vzor zabezpečí, že trieda bude mať jednu inštancie a poskytne k nej globálny prístupový bod.
49
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Označená Petriho sieť (𝑁, 𝑀0 ) je k-obmedzená, ak žiadne miesto
neobsahuje viac ako k značiek. Formálne, pre ľubovoľné 𝑝 ∈ 𝑃
a ľubovoľné M∈ [𝑁, 𝑀0 >: 𝑀(𝑝) ≤ 𝑘.



Označená Petriho sieť je bezpečná vtedy a iba vtedy, ak je 1-obmedzená.
Označená Petriho sieť na Obr. 14 je bezpečná, pretože v každom zo
siedmych dosiahnuteľných značení neobsahuje žiadne miesto viac, než
jednu značku.



Označená Petriho sieť je obmedzená vtedy a len vtedy, ak existuje také
𝑘 ∈ ℕ, že je k-obmedzená.



Označená Petriho sieť (𝑁, 𝑀0 ) je odolná voči uviaznutiu (deadlock-free),
ak je umožnený aspoň jeden prechod v každom dosiahnuteľnom značení.
Formálne, pre ľubovoľné 𝑀 ∈ [𝑁, 𝑀0 > existuje taký prechod 𝑡 ∈ 𝑇, pre
ktorý platí (𝑁, 𝑀)[𝑡 >.



Prechod 𝑡 ∈ 𝑇 v označenej Petriho sieti (𝑁, 𝑀0 ) je živý, ak je možné
z každého dosiahnuteľného značenia umožniť

t. Formálne, pre

ľubovoľné 𝑀 ∈ [𝑁, 𝑀0 > existuje značenie 𝑀′ ∈ [𝑁, 𝑀 >, pre ktoré
platí, že (𝑁, 𝑀′ )[𝑡 >. Označená Petriho sieť je živá, ak je živý každý
z jej prechodov. Petriho sieť, odolná voči uviaznutiu, nemusí byť nutne
živou.
Petriho siete majú silný teoretický základ a vedia dobre zachytávať súbežnosť.
Existuje množstvo analytických techník a nástrojov na podporu ich využitia. Vyššie
uvedené modely majú však problémy pri zachytení aspektov, ktoré súvisia s dátami
a časom. Preto boli navrhnuté rôzne typy Petriho sietí vyššej úrovne. Farebné Petriho
siete (CPN – Colored Petri Nets) sú najviac používané formalizmy, ktoré sú založené na
klasických Petriho sieťach (Jensen a Kristensen, 2009). Ich výhodou je, že dokážu
efektívne zachytiť dátový a časový aspekt podnikových procesov, čo však nepomáha
ich jednoduchosti. Značky v CPN sieťach sú nositeľmi dátových hodnôt a majú časovú
značku. Dátová hodnota, nazývaná farba „color“ popisuje vlastnosti objektu,
modelovaného značkou. Časový údaj označuje najskorší čas, v ktorom môže byť značka
spotrebovaná. Prechody môžu značkám priradiť časové oneskorenie. Takto môžeme
modelovať čakací a servisný čas. CPN sieť môže byť hierarchická, tzn., že procesy
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môžu byť dekomponované na subprocesy. Takýmto spôsobom môžeme modelovať
rozsiahle a komplexné modely50.
4.2.3

WORKFLOW SIETE
Pri modelovaní podnikových procesov pomocou Petriho sietí sa často využíva

ich podmnožina, ktorá sa nazýva Workflow siete (Workflow nets, WF-nets). WF-sieť
(Aalst, 1998) je Petriho sieť, ktorá má zdrojové miesto, kde proces štartuje a koncové
miesto, kde proces končí. Navyše všetky uzly sú na ceste zo zdroja ku konci.
Nech 𝑁 = (𝑃, 𝑇, 𝐹, 𝐴, 𝑙) je popísaná Petriho sieť a 𝑡̅ je identifikátor, ktorý
nepatrí do 𝑃 ∪ 𝑇. 𝑁 je Workflow sieť vtedy a iba vtedy, ak:


𝑃 obsahuje vstupné miesto 𝑖 (označuje sa aj ako zdrojové miesto), pre ktoré platí
• 𝑖 = ∅,



𝑃 obsahuje výstupné miesto 𝑜 (označuje sa aj ako koncové miesto), pre ktoré
platí 𝑜 •= ∅,



̅ = (𝑃, 𝑇 ∪ {𝑡̅}, 𝐹 ∪ {(𝑜, 𝑡̅), (𝑡,̅ 𝑖)}, 𝐴 ∪ {𝜏}, 𝑙 ∪ {(𝑡̅, 𝜏)}) je silne prepojené, tzn.,
𝑁
̅.
že existuje priama cesta medzi ktorýmkoľvek párom uzlov v 𝑁
̅ je Workflow sieťou, pre ktorú platí, že jedinečné zdrojové miesto 𝑖 je spojené
𝑁

s jedinečným koncovým miestom 𝑜. Obr. č. 14 znázorňuje okrem iného príklad WFsiete s 𝑖 = š𝑡𝑎𝑟𝑡 a 𝑜 = 𝑘𝑜𝑛𝑖𝑒𝑐. Dôvodom, prečo sú WF-siete také vhodné pre
modelovanie podnikových procesov je, že procesné modely, ktoré sa používajú v BPM
popisujú celý životný cyklus konkrétneho výskytu podnikového procesu - prípadu.
Príkladom takýchto prípadov sú napr. proces žiadosti o úver, objednávky od
zákazníkov, objednávky od dodávateľov, reklamačný proces, prihlášky do výberového
konania, prihlášky na vysokú školu, vybavenie poistnej udalosti, príjem tovaru na sklad,
doručenie tovaru zákazníkom a celá rada ďalších. Procesný model sa vytvára pre každý
prípad. Každá z týchto inštancií procesu má jasne definovaný štart (case creation)
a koniec (case completion). Medzi týmito hraničnými bodmi prebiehajú aktivity podľa
preddefinovaných postupov. Jeden model môže byť využitý (inštanciou) veľa krát.
Napríklad proces vytvorenia objednávky zákazníkom v e-shope môže byť spustený

50
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tisícky až milión krát. Každú z týchto inštancií môžeme považovať za kópiu rovnakej
WF-siete, pričom značky rôznych prípadov nie sú pomiešané.
WF-siete sú považované za prirodzenú reprezentáciu pre použitie v process
miningu. Celkom zrejme existuje vzťah medzi spúšťacou sekvenciou WF-siete a dráh
(Kapitola 5.4), nájdených v logovacích súboroch. Nie každá WF-sieť reprezentuje
správny proces. Niektoré WF-siete môžu obsahovať chyby, uviaznutia, cykly, niektoré
aktivity nemusia byť nikdy aktívne alebo po prerušení procesu môže zanechávať odpad
a neporiadok. Preto definujeme dobre známe kritérium pre korektnosť, tzv. spoľahlivosť
(soundness). Nech je 𝑁 = (𝑃, 𝑇, 𝐹, 𝐴, 𝑙) WF-sieť so vstupným miestom 𝑖 a výstupným
miestom 𝑜. 𝑁 je spoľahlivá (sound) vtedy a iba vtedy, ak:


Bezpečnosť (safeness): (𝑁, [𝑖]) je bezpečná, tzn. miesta nemôžu
obsahovať viac značiek v rovnakom čase.



Správne ukončenie: pre akékoľvek značenie 𝑀 ∈ [𝑁, [𝑖] >, 𝑜 ∈ 𝑀
implikuje 𝑀 = [𝑜].



Možnosť dokončenia: pre akékoľvek značenie 𝑀 ∈ [𝑁, [𝑖] >,
[𝑜] ∈ [𝑁, 𝑀 >.



Neexistencia mŕtvych častí: (𝑁, [𝑖]) neobsahuje mŕtve prechody (pre
akékoľvek 𝑡 ∈ 𝑇, existuje spúšťacia sekvencia, ktorá umožňuje 𝑡).

Je zrejmé, že možnosť dokončenia implikuje správne ukončenie. WF-sieť na
Obr. č. 14 je spoľahlivá.
4.2.4

BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN)
Business Process Modeling Notation (BPMN) sa v nedávnej minulosti stalo

jedným z najviac používaných jazykov na modelovanie podnikových procesov. BPMN
je podporované dodávateľmi mnohých nástrojov a je štandardizované organizáciou
OMG51. Obr. 16 znázorňuje malú podmnožinu notačných prvkov, ktoré sa v BPMN
používajú.
Podobne ako v prípade iných modelovacích jazykov úlohy/aktivity môžu byť
spájané a takto vytvárať sieť. Logika pohybu po takejto sieti nie je spojená
s úlohami/aktivitami, ale s tzv. bránami (gateways). Každý proces má svoju štartovaciu

51
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a koncovú udalosť. Beh procesu je smerovaný vykonávaním úloh tzv. sekvenčným
tokom. Medzi jednotlivými úlohami môže dochádzať k zasielaniu správ a k úlohám
môžu byť asociované role, časové značky, apod. V prípade komplexných procesov sa
niektoré ich časti môžu minimalizovať za tzv. subprocesy, ktoré môžu byť skryté
(nevidieť ich obsah) alebo odkryté. V prípade vykonávania úloh viacerými subjektmi,
môžeme časti BPMN diagramu rozdeliť do tzv. bazénu (pool) a plaveckých dráh
(swimlanes). Obr. 17 ukazuje, že existujú tzv. split a join brány rozličného typu: AND,
XOR a OR. AND-join a AND-split sa správajú ako prechody v Petriho sieťach tzn., že
potrebujú spotrebovať jednu značku cez každú z prichádzajúcich hrán a vyprodukujú
značku v každej z odchádzajúcich hrán. XOR-split indikuje výber práve jednej
odchádzajúcej hrany.
Obrázok č. 16 Základné BPMN prvky

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Tento výber je založený na vyhodnotení dátových podmienok. XOR-join je
umožnený jeden krát pre prichádzajúcu značku a nemusí byť synchronizovaný. OR-split
indikuje výber jednej alebo viacerých odchádzajúcich hrán. Tento výber je opäť
založený na vyhodnotení dátových podmienok. OR-split môže napríklad vybrať tri zo
štyroch odchádzajúcich hrán a do každej vyprodukovať značku. Sémantika brány typu
OR-join je rozmanitejšia, nakoľko vyžaduje prinajmenšom jednu vstupnú značku, ale
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takisto synchronizuje značky, ktoré sú „na ceste“ k tejto bráne. Pretože v každom
momente môže prísť viacero značiek z prichádzajúcich hrán, OR-join na značky čaká.
Brány sú založené na dátových podmienkach. Udalosti v BPMN sa dajú
prirovnať k miestam v Petriho sieti, avšak ich sémantika je pomerne odlišná. Nie je
potreba vkladať udalosti medzi aktivity a udalosti nemôžu mať viacero prichádzajúcich
a odchádzajúcich hrán. Štartovacie udalosti majú jednu odchádzajúcu hranu, priebežné
udalosti majú jednu prichádzajúcu a jednu odchádzajúcu hranu a koncové udalosti majú
jednu prichádzajúcu hranu. Rozdeľovanie a spájanie sekvenčného toku podnikového
procesu sa uskutočňuje v BPMN výhradne použitím vhodného typu brán. Vo
všeobecnosti platí, že užívatelia nepoužívajú viac než desať BPMN symbolov vo svojej
praxi.
Obrázok č. 17 Základné typy BPMN brán

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Obr. 18 znázorňuje procesný model vyjadrený pomocou notácie BPMN. BPMN
používa brány (gateways) namiesto miest, ako to je v prípade Petriho sietí. Diamanty so
znakom „x“ znázorňujú XOR split/join brány, zatiaľ čo diamanty so znakom „+“
reprezentujú AND split/join brány.
Obrázok č. 18 Diagram BPMN zobrazujúci proces schvaľovania žiadosti o bankový úver

Zdroj: Vlastné spracovanie.
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Brána, ktorá nasleduje po aktivite registrovať žiadosť je typom XOR-join. Táto
brána sa používa pre návrat späť v procese, ak padlo rozhodnutie opätovne podať
žiadosť. Po tejto XOR-join bráne nasleduje AND-split brána, ktorá umožňuje paralelné
overenie účtu s vybraným (bežne alebo dôkladne) skontrolovaním žiadosti. Zbytok
diagramu na Obr. 18 je podobný popisu Petriho siete na Obr. 14.
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5 Process mining
Informačné systémy v organizáciách sa stávajú previazanejšími s procesmi na
operatívnej úrovni riadenia. V súčasnosti si nevieme predstaviť odvetvie, v ktorom by
bolo možné sa zaobísť bez informačných systémov. Zaznamenávaním udalostí
všemožného druhu týmto vzniká ohromné množstvo dát, ktoré sa ukladá
v informačných systémoch. Je bezo sporu, že v týchto dátach je ukryté množstvo
cenných informácií, ktoré vypovedá o správaní a kondícií podnikových procesov
v organizáciách. Avšak nie každá spoločnosť dokáže tieto informácie extrahovať
a využiť ich vo svoj prospech. Cieľom process miningu je využiť tieto dáta a extrahovať
z nich informácie, ktoré sa týkajú podnikových procesov. Príkladom môže byť napr.
automatické objavovanie procesných modelov spracovaním udalostí, ktoré sú uložené
prostredníctvom podnikového informačného systému ERP.
Táto kapitola má za cieľ predstaviť dôležitosť process miningu v kontexte
limitácií klasických prístupov k BPM, základné techniky process miningu a v závere
prípadovú štúdiu aplikácie process miningu na logovacie súbory, ktoré sú výsledkom
agentovej simulácie virtuálneho podniku.

5.1 Potreba process miningu
Kapacity informačných systémov a iných systémov výrazným spôsobom závisia
na vývoji počítačov a informačných technológií vôbec. Kapacity a výkon v oblasti
informačných technológií sú dobre charakterizované pomocou Moorovho zákona.
Gordon Moore, spoluzakladateľ spoločnosti Intel v roku 1965 predpovedal, že počet
komponentov na integrovaných obvodoch sa každý rok zdvojnásobí. Je treba
poznamenať, že Moorov zákon platil v pôvodnej verzii do roku 1975. V roku 1975 sa to
zmenilo na každé dva roky a táto predpoveď platila štyri desaťročia. Samozrejme, tento
zákon nemôže platiť navždy, a to z dôvodu prirodzených obmedzení kremíkových
čipov. Sám Moore predpokladal platnosť tohto pravidla na 10 rokov. „Skutočnosť, že
niečo také sa deje už 50 rokov, je naozaj úžasná," povedal pred istým časom. „Raz sa to
však musí zastaviť." Podľa Roba Prica (2015) sa kremík blíži k svojim fyzikálnym
limitom, no IBM so svojimi partnermi nedávno demonštrovali 7 nm výrobný proces, pri
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ktorom sa však bude musieť prejsť na iné polovodičové materiály. Podobným
spôsobom ako počet tranzistorov sa vyvíja aj disková kapacita, počet pixelov, atď. Popri
týchto technologických pokrokoch sa stále vo väčšej miere prejavuje závislosť ľudí
a organizácií na počítačových zariadeniach a informačných zdrojoch na Internete.
Množstvo dát, ktoré sa produkuje a ukladá prostredníctvom Internetu je neuveriteľné.
Podľa CIO Insight (2014) sa v roku 2013 generovalo 4,4 Zettabytov52 dát a v roku 2020
to má byť 44 Zettabytov. Pre predstavu takéto množstvo dát sa dá prirovnať k stĺpcu
DVD nosičov, ktorý dosahuje za polovicu cesty k Marsu. Väčšina dát, ktoré sú uložené
v digitálnom svete je neštruktúrovaná a organizácie majú problémy pracovať s takým
množstvom dát. Jedna z najväčších výziev dneška je pre organizácie úloha ako
extrahovať informácie a hodnoty z dát, ktoré sú uložené v informačných systémoch.
Dôležitosť informačných systémov v dnešnom svete nepramení len z toho, aký
má význam stále rastúci objem dát, ale aj z toho, akú majú rolu v dnešnom svete
podnikových procesov v kontexte digitálneho a fyzického sveta. Ak si zákazník
objednáva letenku stretáva sa s mnohými organizáciami (cestovné kancelárie, banky,
sprostredkovatelia, atď.) bez toho, aby si to uvedomoval. V prípade, že je objednávka
letenky úspešná dostane „e-ticket“. Letenka je v podstate len číslo, čo dokumentuje
previazanosť digitálneho a fyzického sveta. V prípade, že podnikový informačný systém
vykazuje, že niektorý produkt nie je na sklade, je nemožné ho predať. A to aj v prípade,
že ho podnik fyzicky vlastní. Čoraz viac zariadení je pripojených na Internet (Internet of
things). Internet ponúka aj rôzne manažérske stratégie napr. monitorovanie zariadení
firmy na diaľku a prípadnú predikciu porúch, monitorovanie obchodných zástupcov,
neustály lekársky dohľad nad pacientom, sledovanie aktuálneho zdravotného stavu,
apod. Všetky tieto metódy generujú množstvo dát a udalostí, ktoré sú previazané
s procesmi v organizácii. Udalostí môžu vznikať napr. nákupom letenky, rezerváciou
ubytovania, výberom hotovosti z bankomatu, podaním daňového priznania, nákupom
tovaru v obchode, návštevou banky, apod. Úlohou process miningu je využiť tieto dáta
a udalosti rozumným spôsobom napr. identifikovať problémy v procesoch, ponúkať
detailný pohľad, predpovedať problémy, monitorovať správnosť priebehu procesov,
identifikovať nepovolené zásahy, odporúčať riešenia, zjednodušovať procesy, apod.
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1 Zettabyte je 1000 Exabytov. 1 Exabyte je 1000 Petabytov. 1 Petabyte je 1000 Terabytov. 1 Terabyte je 1000
Gigabytov. 1 Gigabyte je 1000 Megabytov.
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5.2 Nedostatky modelovania
Process mining sa zameriava na extrahovanie cenných, procesne orientovaných
informácií z event logov (logovacích súborov o udalostiach) a dopĺňa existujúce
prístupy v rámci BPM. BPM je disciplínou, ktorá kombinuje znalosti z odboru
informačných technológií a managementu a aplikuje ich na operatívnu úroveň riadenia
podnikových procesov (Aalst, 2004; Weske, 2012). BPM si získalo pozornosť
v nedávnych rokoch najmä kvôli schopnosti značne zvýšiť produktivitu v organizáciách
a znižovať náklady. BPM sa považuje za rozšírenie Workflow managementu (WFM).
WFM sa koncentruje predovšetkým na automatizáciu podnikových procesov (Aalst a
Hee, 2002; Jablonski a Bussler, 1996), zatiaľ čo BPM má širší záber: od procesnej
automatizácie a analýzy k procesnému managementu a k organizácii práce. Na jednej
strane sa BPM snaží o zlepšenie operatívnych podnikových procesov. Napr. vytvorením
modelu podnikového procesu a jeho následnou simuláciou môže management
organizácie zistiť, akým spôsobom znížiť náklady na tento podnikový proces za
prípadného vylepšenia poskytovanej služby. Na druhej strane je pre BPM typické
používanie softwaru, ktorý je spojený s podporou, riadením a kontrolou operatívnych
podnikových procesov. Využívanie softwaru bolo typické pre tradičné WFM techniky,
ktoré boli zamerané na mechanickú prácu s automatizáciou podnikových procesov bez
ohľadu na podporu managementu organizácie a ľudský faktor.
Procesne orientované informačné systémy (PAISs – Process-Aware Information
Systems) zahŕňajú tradičné WFM systémy, ale taktiež systémy, ktoré ponúkajú viac
flexibility a podpory pre špecifické úlohy. Množstvo konkrétnych systémov môžeme
označiť ako procesne orientované, aj keď neriadia procesy pomocou špecifického
workflow jadra. Príkladom sú napr. podnikové informačné systémy ERP (Microsoft
Dynamics NAV, Oracle, SAP, a iné), high-end middleware (WebSphere, Oracle Fusion,
a iné), CRM (Customer Relationship Management) systémy, systémy bánk a call
centier, apod. BPM a PAIS majú spoločnú vlastnosť – výrazne závisia na procesných
modeloch.
Ak vezmeme do úvahy dôležitosť procesných modelov (Kapitola 4), existenciu
množstva dát o udalostiach a nedostatky procesného modelovania, vypadá ako rozumné
spojiť dáta o udalostiach a procesné modely. Týmto spôsobom môžu byť objavené
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skutočné podnikové procesy a procesné modely, ktoré existujú môžu byť vyhodnotené
a upravené, aby zodpovedali realite. Toto je cieľom process miningu.

5.3 Základy process miningu
Aby sme boli schopní popísať postavenie process miningu, najskôr si
zopakujeme fakty o BPM životnom cykle (Obr. 19). Tento životný cyklus znázorňuje
rozličné fáze riadenia konkrétneho podnikového procesu. Vo fáze designu sa navrhuje
procesný model. Navrhnutý model sa transformuje na bežiaci systém vo fáze
konfigurácie/implementácie. Ak je procesný model v spúšťacej forme (executable)
a WFM alebo BPM systém beží, táto fáza je obyčajne veľmi krátka. Avšak v prípade, že
procesný model je neformálny alebo potrebuje prekódovať do konvenčného softwaru,
tak toto zaberá väčšinou oveľa viac času. Ak už systém podporuje navrhnuté procesy
nastáva fáza regulácie/monitorovania, kedy môže management vidieť, či sú potrebné
nejaké zmeny v navrhnutom procese. Niektoré z týchto zmien nastávajú vo fáze
nastavenia. V tejto fáze nie je proces znovu navrhovaný, používajú sa iba prednastavené
funkcie,

pomocou

ktorých

môže

v procese

dôjsť

ku

korekciám.

Fáza

diagnostiky/požiadaviek pravidelne vyhodnocuje proces a monitoruje ďalšie požiadavky
na zmeny, ktoré môžu vyplynúť z prostredia procesu (napr. zmena konkurencie,
zákonov, stratégie, apod.). Nízka výkonnosť procesu alebo nové požiadavky z okolia
môžu naštartovať novú iteráciu BPM životného cyklu znovu navrhnutím (redesign)
podnikového procesu.
Procesné

modely

hrajú

dôležitú

úlohu

vo

fázach

redesign

a konfigurácia/implementácia. Dáta sú dôležité vo fázach regulácia/monitoring a
diagnostika/požiadavky. Obr. 19 takisto zobrazuje rôzne spôsoby, akými sú procesné
modely využívané. Až doteraz nebolo zmienené takmer žiadne spojenie medzi dátami,
ktoré vznikajú pri spúšťaní procesov a návrhom procesných modelov. V skutočnosti
v drvivej väčšine organizácii nie je fáza diagnostiky/požiadaviek podporovaná vôbec
a už vôbec nie na systematickej a dlhodobej báze. Spustenie novej iterácie BPM
životného cyklu by muselo spôsobiť iba zopár veľmi vážnych problémov a faktické
informácie o priebehu súčasných podnikových procesoch sa vo fázy redesignu
nevyužívajú vôbec. Process mining ponúka možnosť skutočne „zavrieť“ BPM životný
cyklus. Dáta, uložené v informačných systémoch môžu byť použité pre lepší pohľad na
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súčasné podnikové procesy v zmysle identifikovania odchýlok od želaného stavu alebo
zlepšenia kvality modelov. Process mining je relatívne mladá disciplína, ktorá stojí
niekde medzi strojovým učením53 (machine learning) a dolovaním dát54 (data mining)
na jednej strane a medzi procesným modelovaním a analýzou na strane druhej. Jej
hlavnou

myšlienkou

je

objavovať,

monitorovať

a zlepšovať

reálne

procesy

extrahovaním znalostí z logovacích súborov o udalostiach, ktoré sú pripravené
v dnešných systémoch.
Obrázok č. 19 Životný cyklus BPM znázorňujúci rôzne použitie procesných modelov
Diagnostika
Požiadavky

pohľady
diskusia
animácia
analýza výkonu

Regulácia
Monitoring

Dáta

(Re)Design

Modely

verifikácia
dokumentácia
špecifikácia

Nastavenie

Konfigurácia
Implementácia

konfigurácia

Zdroj: Upravené podľa Aalsta (2011).

Obr. 20 znázorňuje, že process mining spája aktuálne procesy a ich dáta
s procesnými modelmi. Ako sme už spomínali skôr dnešný svet je charakteristický
postupným zbližovaním digitálneho a fyzického sveta a dnešné systémy obsahujú
obrovské množstvo udalostí. Či už ide o WFM a BPM systémy, ERP a CRM systémy
alebo o middleware a rôzne cestovné informačné systémy. Takéto dáta sa nazývajú
logovacie súbory o udalostiach alebo zjednodušene logy. Avšak väčšina uvedených
systémov ukladá informácie v neštruktúrovanej podobe, tzn. dáta o udalostiach sú

Strojové učenie je podoblasťou umelej inteligencie, zaoberajúca sa algoritmami a technikami, ktoré umožňujú
počítačovému systému „učiť sa“. Učením v danom kontexte rozumieme takú zmenu vnútorného stavu systému,
ktorá zefektívni schopnosť prispôsobenia sa zmenám okolitého prostredia.
54
Dolovanie dát (či vyťažovanie dát, data mining) je analytická metodológia získavania netriviálnych skrytých a
potenciálne užitočných informácií z dát. Data mining sa používa v komerčnej sfére (napríklad v marketingu pri
rozhodovaní, ktorých klientov osloviť dopisom s ponukou produktu), vo vedeckom výskume (napríklad pri
analýze genetickej informácie) i v iných oblastiach (napríklad pri monitorovaní aktivít na internete s cieľom
odhaliť činnosť potenciálnych škodcov a teroristov).
53
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rozmiestnené medzi množstvom tabuliek alebo je ich potrebné extrahovať z rôznych
podsystémov. V takýchto prípadoch je potrebná značná námaha ich vyextrahovať.
Extrakcia dát patrí medzi základné úlohy akéhokoľvek process miningového zadania.
Obrázok č. 20 Pozícia troch základných typov process miningu: objavovanie, zhoda a zlepšovanie

podniky

svet

internet

podporuje
kontroluje

podnikové
procesy

ľudia
stroje

Informačné systémy
Špecifikovanie,
konfigurácia,
implementácia,
analýzy, apod.

modelovanie
analýza

Ukladanie
udalostí v
podobe správ,
transakcií,
apod.

objavovanie
zhoda
Modely

zlepšenie

Logovacie súbory o
udalostiach

Zdroj: Upravené podľa Aalsta (2011).

Predpokladajme, že je možné jednotlivé udalosti sekvenčne zaznamenávať a to
takým spôsobom, že každá udalosť zodpovedá aktivite, ktorá je samostatným krokom
procesu a je priradená tzv. špecifickému prípadu (case). Case je v podstate inštanciou
procesu (process instance). Zoberme si pre príklad proces schvaľovania žiadosti o
bankový úver na Obr. 14. Prípady sú individuálne žiadosti o úver a pre každý case je
možné zaznamenať dráhu (trace). Príkladom možnej dráhy je napr. <registrovať
žiadosť, overiť účet, bežne skontrolovať, rozhodnúť, opätovne podať, overiť účet,
dôkladne skontrolovať, rozhodnúť, zamietnuť žiadosť>. Názvy aktivít sa v tomto
príklade používajú na identifikovanie udalostí. Každopádne sa v tejto dráhe dva krát
vyskytuje udalosť rozhodnúť v rôznych časoch (štvrtá a ôsma udalosť dráhy), pričom
táto udalosť produkuje rozličné výsledky a môže byť uskutočnená rôznymi ľuďmi. Je
zrejmé, že musíme rozlišovať medzi týmito dvomi rozhodnutiami. Preto väčšina
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logovacích súborov zaznamenáva dodatočné informácie o udalostiach. V skutočnosti
process miningové techniky používajú extra informácie vždy, keď to je možné.
Príkladom extra informácií sú napr. zdroje (zariadenia, ľudia, a iné), ktoré iniciujú alebo
vykonávajú aktivity, časová značka (timestamp) udalosti alebo dátové elementy,
uložené s udalosťou (napr. suma úveru, výška zostatku na účte, apod.). Logy
o udalostiach môžu byť použité pri troch základných typoch process miningu (Obr. 20).
Prvým typom process miningu je objavovanie (discovery). Technika
objavovania sa používa s logom ako vstupom a produkuje procesný model bez použitia
apriórnych informácií. Príkladom tejto techniky je tzv. α-algoritmus (Aalst et al., 2004).
Tento algoritmus analyzuje log s výstupom v podobe Petriho siete, ktorá vysvetľuje
správanie, zaznamenané v logu (viac v Kapitole 5.6.3). Príkladom môže byť dostatočné
množstvo zaznamenaných priebehov procesu na Obr. 14 v podobe logovacieho súboru a
α-algoritmus je schopný automaticky vygenerovať Petriho sieť bez použitia
dodatočných informácií. Ak logovací súbor obsahuje extra informácie o zdrojoch
môžeme takisto objaviť modely, ktoré sa týkajú zdrojov, napr. sociálnu sieť (viac
v Kapitole 5.7), ktorá znázorňuje ako ľudia spolupracujú v organizácii.
Druhým typom process miningu je zhoda (conformance). Pri použití tejto
techniky sa porovnáva procesný model s logovacím súborom toho istého procesu.
Kontrola zhody sa používa pre overenie, či realita, zaznamenaná v logu sa zhoduje
s modelom a naopak. Napríklad, ak v organizácii existujú nejaké pravidlá pri uzatváraní
zmlúv s dodávateľmi v podobe overovania ich referencií. Analýza logovacieho súboru
z informačného systému nám môže potvrdiť, či sa toto pravidlo v skutočnosti
v organizácii dodržiava. Ďalším príkladom môže byť kontrola časových limitov pre
spracovanie rôznych typov dokumentov. Analýzou logu dokážeme zistiť, či sú
pracovníkmi v organizácii tieto limity dodržiavané, prípadne ktorý zamestnanec toto
pravidlo najčastejšie ignoruje. Kontrola zhody môže byť použitá pri detekcii,
lokalizovaní a objasňovaní odchýlok od stanoveného modelu a pri meraní početnosti
týchto odchýlok. Príklad algoritmu kontroly zhody je popísaný v článku Rozinata a
Aalsta (2008). Ak zoberieme napr. procesný model, popísaný na Obr. 14
a zodpovedajúci logovací súbor, tak tento algoritmus je schopný diagnostikovať
a kvantifikovať odchýlky.
Tretím typom process miningu je zlepšenie (enhancement). Jeho základnou
myšlienkou je rozšíriť alebo zlepšiť existujúci procesný model využitím informácií
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o súčasnom procese, zaznamenaných v nejakom logovacom súbore. Zatiaľ čo kontrola
zhody meria rozdiely medzi modelom a realitou, tento tretí typ process miningu sa
zameriava na zmenu alebo rozšírenie apriórneho modelu. Jeden z typov zlepšovania je
tzv. oprava, kedy sa snažíme o zmenu modelu tak, aby lepšie odrážal realitu. Napríklad,
ak niektoré aktivity v procese nie je potrebné vykonávať v určitom poradí, môžeme
zmeniť model, tak aby odzrkadľoval túto skutočnosť. Ďalším typom zlepšenia je tzv.
rozšírenie (extension), tzn. pridanie novej perspektívy do procesného modelu na
základe korelácie s logovacím súborom. Príkladom môže byť rozšírenie procesného
modelu dátami o štruktúre organizácie (Abdelkafi a Bouzguenda, 2015) alebo časovými
údajmi pre charakteristiku výkonu procesu. Využitím časových značiek z logovacieho
súboru procesu žiadosti o bankový úver je možné rozšíriť Obr. 14 spôsobom, ktorý
odhalí úzke miesta (bottlenecks), kvalitu služby (service levels), frekvencie, prípadne
čas prechodu. Analogicky môže byť tento procesný model rozšírený o informácie
ohľadom kvality, rozhodovacích pravidiel, zdrojoch, metrikách, apod.
Ako bolo spomenuté vyššie, procesné modely ako napr. na Obr. 14 a 19
znázorňujú iba control-flow. Každopádne rozširovaním procesných modelov sú
pridávané ďalšie perspektívy. Techniky objavovania a zhody nie sú obmedzené iba na
control-flow. Príkladom je objavenie sociálnej siete a kontrola organizačného modelu
využitím logu. Popri troch základných typoch process miningu (objavovanie, zhoda
a zlepšovanie) budeme v ostávajúcej časti tejto práce rozlišovať nasledujúce
perspektívy:


Control-flow perspektíva – zameriava sa na zobrazenie poradia aktivít.
Cieľom tejto perspektívy je nájsť vhodnú charakteristiku všetkých
možných ciest v procese, vyjadrených napr. v podobe Petriho siete alebo
inej notácie (napr. BPMN, EPC a UML diagram aktivít).



Organizačná perspektíva – zameriava sa na informácie o zdrojoch,
ktoré sú v logu skryté. Zahŕňa to napríklad, ktorí aktéri (ľudia, role,
systémy a oddelenia podniku alebo organizácie) sa zúčastňujú procesu
a ako sa navzájom ovplyvňujú. Cieľom tejto perspektívy je jednak
identifikovať štruktúru organizácie identifikovaním ľudí v určitých
roliach a organizačných jednotkách alebo znázorniť sociálnu sieť.
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Case perspektíva – zameriava sa na vlastnosti inštancií procesov. Je
zrejmé, že case môže byť charakterizovaný svojou cestou v procese
alebo účastníkmi, ktorý na ňom pracujú. Avšak case môže byť takisto
charakterizovaný hodnotou príslušných dátových elementov. Napríklad,
ak case reprezentuje nákupnú objednávku, bolo by zaujímavé vedieť, kto
je dodávateľom, aký druh materiálu sa objednáva a v akom množstve.



Časová perspektíva – zameriava sa na načasovanie a frekvenciu aktivít.
Ak udalostí „nesú“ časovú značku, je možné objaviť úzke hrdlá
v procesoch, monitorovať využitie zdrojov, merať kvalitu poskytovaných
služieb a predpovedať zostávajúci čas bežiacich inštancií.

Dôležité je zmieniť, že rôzne perspektívy sa čiastočne prekrývajú a nie sú
vyčerpávajúce, tzn., že nezachytávajú všetko. Každopádne poskytujú dobrú
charakteristiku aspektov, ktoré má process mining za cieľ analyzovať. Vo väčšine
príkladov, ktoré boli doteraz uvedené je process mining uplatňovaný off-line. Procesy sú
analyzované až po ich vykonaní s cieľom ich zlepšenia alebo lepšieho pochopenia.
Čoraz viac process miningových techník sa zameriava na online nastavenie. Aalst
(2011) tento typ techník nazýva podpora operatívy (operational support). Príkladom je
zaznamenanie nezhody v tom časovom momente vo vykonávaní procesu, kedy aktuálne
dôjde k nejakej odchýlke. Ďalším príkladom je časová predpoveď bežiacich inštancií
procesov, ktorá je založená na historických informáciách podobných inštancií. Toto
ilustruje fakt, že súčasné process miningové techniky nie sú limitované len na
objavovanie procesov. V skutočnosti podporujú celý BPM životný cyklus (Obr. 19).
Process mining nie je orientovaný len na návrhovú a diagnosticko-požiadavkovú fázu,
ale aj na reguláciu/monitoring a zlepšovanie procesov.

5.4 Analýza ukážkového logu
Po predstavení základných pojmov process miningu a jeho umiestnenia v rámci
BPM disciplín budú v nasledujúcom texte vysvetlené základné process miningové
koncepty. Na tento účel bude použitý ukážkový log (Tab. 3), ktorý predstavuje fragment
možných aktivít v rámci procesu schvaľovania žiadosti o bankový úver. Tabuľka
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obsahuje anglické názvy stĺpcov, ktoré sú typické pre oblasť process miningu
a vyskytujú sa v tejto podobe často aj v literatúre.
Tabuľka č. 3 Ukážkový log

Case_id Operation_id Start_date

Activity

Agent

1

2

3

4

5

Cost

...

40

...

743822145

30-06-2015:08.52

registrovať žiadosť

Peter

743822146

01-07-2015:09.45

dôkladne skontrolovať

Marcela

500

...

743822147

06-07-2015:12.04

overiť účet

Andrea

80

...

743822148

07-07-2015:10.31

rozhodnúť

Ján

160

...

743822149

08-07-2015:13.21

zamietnuť žiadosť

Peter

160

...

743822174

30-06-2015:08.01

registrovať žiadosť

Andrea

40

...

743822176

30-06-2015:10.11

overiť účet

Andrea

80

...

743822178

30-06-2015:11.37

bežne skontrolovať

Peter

500

...

743822179

06-07-2015:13.09

rozhodnúť

Ján

160

...

743822180

09-07-2015:10.47

prijať žiadosť

Oľga

160

...

743822201

30-06-2015:12.59

registrovať žiadosť

Peter

40

...

743822202

30-06-2015:15.34

bežne skontrolovať

Marcela

500

...

743822204

30-06-2015:16.25

overiť účet

Oľga

80

...

743822205

07-07-2015:09.18

rozhodnúť

Andrea

160

...

743822206

07-07-2015:14.07

opätovne podať

Andrea

160

...

743822207

07-07-2015:15.23

dôkladne skontrolovať

Marcela

500

...

743822210

09-07-2015:11.06

overiť účet

Peter

80

...

743822211

10-07-2015:10.00

rozhodnúť

Andrea

160

...

743822213

16-07-2015:09.43

prijať žiadosť

Oľga

160

...

743822221

07-07-2015:09.51

registrovať žiadosť

Peter

40

...

743822223

08-07-2015:10.16

overiť účet

Andrea

80

...

743822224

09-07-2015:12.58

dôkladne skontrolovať

Ján

500

...

743822225

10-07-2015:13.01

rozhodnúť

Ján

160

...

743822227

13-07-2015:15.30

zamietnuť žiadosť

Oľga

160

...

743822301

07-07-2015:09.11

registrovať žiadosť

Oľga

743822302

08-07-2015:09.24

dôkladne skontrolovať

Marcela

743822304

09-07-2015:12.21

overiť účet

Peter

743822305

11-07-2015:10.19

rozhodnúť

743822306

13-07-2015:13.54

743822308

15-07-2015:14.05

743822309

40

...

500

...

80

...

Ján

160

...

opätovne podať

Ján

160

...

overiť účet

Oľga

80

...

17-07-2015:09.41

bežne skontrolovať

Andrea

500

...

743822310

20-07-2015:13.33

rozhodnúť

Ján

160

...

743822311

21-07-2015:11.12

opätovne podať

Ján

160

...

743822312

22-07-2015:11.55

bežne skontrolovať

Norbert

500

...

743822314

22-07-2015:16.41

overiť účet

Peter

80

...

743822315

24-07-2015:10.46

rozhodnúť

Ján

160

...
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6

...

743822316

25-07-2015:10.25

zamietnuť žiadosť

Marcela

160

...

743822467

07-07-2015:09.17

registrovať žiadosť

Andrea

40

...

743822469

07-07-2015:15.24

bežne skontrolovať

Oľga

500

...

743822470

08-07-2015:10.15

overiť účet

Andrea

80

...

743822471

08-07-2015:14.51

rozhodnúť

Ján

160

...

743822473

17-07-2015:16.01

prijať žiadosť

Andrea

160

...

...

...

...

...

...

...

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Každý riadok v ukážkovom logu reprezentuje jednu udalosť. Udalosti sú v logu
už zoskupené do inštancií procesov (cases). Case 1 má priradených 5 udalostí. Prvou
udalosťou case 1 je spustenie aktivity registrovať žiadosť agentom Petrom dňa 30. 6.
2015 o 8.52. Unikátne identifikačné číslo operation_id tejto udalosti je 743822145.
Toto číslo sa používa na rozlíšenie dvoch udalostí s rovnakými aktivitami. Napríklad na
rozlíšenie od udalosti 743822174, ktorá takisto odkazuje na aktivitu registrovať žiadosť
(prvá udalosť druhej inštancie). Tabuľka 3 zobrazuje dátum a časovú značku každej
udalosti. Množstvo reálnych logov nezachytáva časové parametre na takto detailnej
úrovni. Väčšinou to je iba dátum a dané je čiastočné časové zoradenie udalostí. V iných
prípadoch môže log zachytávať detailnejšie časové informácie, ktoré zobrazujú čas,
kedy bola aktivita spustená, kedy bola ukončená a prípadne kedy do nej vstúpil zdroj
(užívateľ, zákazník, prípadne iná zodpovedná osoba alebo systém). Časové záznamy
v Tabuľke 3 by mali byť interpretované ako časy dokončenia aktivít. V niektorých
logoch môže táto informácia chýbať. V iných logoch naopak môžeme nájsť viac
pokročilé informácie o zdrojoch, napr. akú má zdroj rolu v rámci organizácie alebo kto
príslušnú aktivitu autorizoval. Príkladom dátového atribútu v logu sú náklady (Cost),
ktoré dokončenie každej aktivity spotrebuje. V našom prípade by sa mohli vyskytovať
ďalšie zaujímavé atribúty. Napríklad by sme mohli registrovať výsledky rôznych
kontrol, ktoré sa v rámci inštancie procesu schvaľovania úveru vyskytujú. Ďalším
zaujímavým atribútom by mohla byť výška úveru, ktorá bola žiadateľovi priznaná alebo
nepriznaná. Toto by mohol byť atribút celej inštancie procesu alebo aktivity registrovať
žiadosť.
Tabuľka 3 zobrazuje typické informácie ukážkového logu. V závislosti na
výskumnej otázke a zvolenej process miningovej technike sa použije iba časť informácií
z takéhoto logu. Minimálnou požiadavkou pre praktický process mining je, že každá
udalosť musí byť spojená s konkrétnou inštanciou procesu a aktivitou a udalosti musia
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byť v rámci inštancie zoradené chronologicky. Minimálne požiadavky na process
mining v Tabuľke 3 reprezentujú stĺpce „Case_id“ a „Activity“. Využitím informácií
z týchto dvoch stĺpcov získame kompaktnejšiu reprezentáciu logu, znázornenú
v Tabuľke 4. V tejto tabuľke je každý case reprezentovaný sekvenciou aktivít
nazývaných dráhou (Trace). Pre jednoduchosť a prehľadnosť boli názvy aktivít
prevedené na jednopísmenové skratky. Napríklad a predstavuje aktivitu registrovať
žiadosť. Ďalšie zjednodušenie je nasledujúce: b predstavuje aktivitu bežne skontrolovať,
c predstavuje aktivitu dôkladne skontrolovať, d predstavuje aktivitu overiť účet, e
predstavuje aktivitu rozhodnúť, f predstavuje aktivitu opätovne podať, g predstavuje
aktivitu prijať žiadosť a napokon h predstavuje aktivitu zamietnuť žiadosť.
Tabuľka č. 4 Jednoduchšia reprezentácia ukážkového logu z Tab. 3

Case_id Trace
1

<a, c, d, e, h>

2

<a, d, b, e, g>

3

<a, b, d, e, f, c, d, e, g>

4

<a, d, c, e, h>

5

<a, c, d, e, f, d, b, e, f, b, d, e, h>

6

<a, b, d, e, g>

...

...

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Process miningové algoritmy na objavovanie procesov dokážu transformovať
informácie z Tabuľky 4 na procesné modely. Napríklad využitím základného
α-algortimu dostaneme výsledný model s vyššie uvedenými skratkami (Obr. 21). Je
pomerne jednoduché skontrolovať, že všetkých šesť dráh z Tabuľky 4 je „možných“
v objavenom modeli. Prehrajme si teraz dráhu prvej inštancie procesu <a, c, d, e, h>,
aby sme si dokázali, že trace „sedí“, tzn., že sa zhoduje s modelom. V počiatočnom
značení na Obr. 21 je a umožnená, pretože značka je na štarte. Po spustení a sú
označené miesta m1 a m2, tzn., že obe miesta obsahujú značku. V tomto značení je
umožnené c a jeho spustenie prechádza do značenia so značkami v miestach m2 a m3.
Doteraz sme spustili <a, c> a zostáva sekvencia <d, e, h>. Ďalšia udalosť d je
umožnená a jej spustenie prechádza do značenia, ktoré umožňuje e (značky v miestach
m3 a m4). Spustenie e prechádza do značenia s jednou značkou v mieste m5, čo
umožňuje poslednú udalosť h na tejto dráhe. Po spustení h inštancia procesu končí
v želanom finálnom značení s jednou značkou v mieste koniec. Podobne môžeme
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otestovať ostatných päť dráh z Tab. 4 a zistiť, že tieto dráhy sú v modeli „možné“ a že
všetky končia finálnym značením s jednou značkou v mieste koniec.
Obrázok č. 21 Procesný model, objavený α-algoritmom

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe PNEditor, version 0.70.

Petriho sieť na Obr. 21 umožňuje takisto prehrať dráhy, ktoré nie sú explicitne
zachytené v Tab. 4. Napríklad dráhy <a, d, b, e, f, c, d, e, h> a <a, c, d, e, f, d, b, e, f, c,
d, e, f, b, d, e, f, h> sú možné taktiež. Toto je požadovaná vlastnosť process miningu,
nakoľko jeho cieľom nie je reprezentovať len určitú množinu dráh v logu. Process
miningové algoritmy zovšeobecňujú správanie, zachytené v logu, aby znázorňovali ten
najpravdepodobnejší model, ktorý nebude označený za nesprávny pri ďalšej množine
pozorovaní. Jednou z výziev process miningu je pohybovať sa medzi tzv.
„overfittingom“ (preučenie), kedy je model príliš špecifický a umožňuje iba úzku
množinu presne sledovaného správania. A na druhej strane máme „underfitting“
(nedoučenie), kedy je model príliš obecný a umožňuje aj správanie, ktoré nesúvisí
priamo so sledovaným správaním.
Keď porovnáme log s modelom, tak to vyzerá na rovnováhu medzi preučením
a nedoučením. Všetky inštancie procesov začínajú aktivitou a a končia aktivitami g
alebo h. Každej aktivite e predchádza jedna z kontrolných aktivít (b alebo c) a aktivita
d. Navyše aktivita e je nasledovaná aktivitami f, g alebo h. Tieto charakteristiky sú
zachytené na Obr. 21.
Uvažujme teraz logovací súbor, ktorý pozostáva z dvoch dráh <a, c, d, e, h> a
<a, d, c, e, h>. Tieto dráhy predstavujú vlastne inštancie procesov z originálneho
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logovacieho súboru. Pre tento konkrétny log α-algoritmus zostrojí Petriho sieť na Obr.
22.
Obrázok č. 22 Procesný model, objavený α-algoritmom, založený na množine dráh
{<a, c, d, e, h>,<a, d, c, e, h>}

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe PNEditor, version 0.70.
Obrázok č. 23 Špagetový model

Zdroj: http://www.donestes.com/wp-content/uploads/2015/01/BPMN-Graphical-Representation.jpg
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Tento model umožňuje iba dve dráhy z vyššie špecifikovaného malého
logovacieho súboru. Aktivity c a d sú modelované ako súbežné, nakoľko môžu byť
spustené v ľubovoľnom poradí. Pri väčších a komplexnejších modeloch je objavovanie
súbežnosti veľmi dôležité. Neschopnosť zachytiť súbežnosť môže viesť vo veľké
a neprehľadné „špagetové“ modely (Obr. 23), v ktorých je nutné duplikovať rovnaké
aktivity.
α-algoritmus je jedným z možných procesných objavovacích algoritmov. Pre
logovacie súbory z reálneho života je potrebné nasadiť pokročilejšie algoritmy, ktoré sú
schopné vyvažovať preučenie a nedoučenie. Tieto algoritmy sú schopné pracovať aj
s nekompletnými záznamami (napr. logmi, ktoré obsahujú malý fragment správania,
spôsobený väčším množstvom alternatív) a „hlukom“ (napr. logmi, ktoré obsahujú
výnimočné alebo minoritné správanie, ktoré by správne nemalo byť zahrnuté do
výsledného modelu).
V tejto kapitole sme použili Petriho siete pre reprezentáciu objavených
procesných modelov, pretože Petriho siete sú charakteristické svojou stručnosťou,
jednoznačnosťou a jednoduchou sémantikou. Každopádne väčšina miningových techník
sú nezávislé na zvolenej reprezentácii. Napr. objavená Petriho sieť na Obr. 14 môže byť
automaticky prevedená na BPMN model na Obr. 18.
Tabuľka č. 5 Ďalší logovací súbor. Inštancie procesov 7, 8 a 10 nie sú možné.

Case_id Trace
1

<a, c, d, e, h>

2

<a, d, b, e, g>

3

<a, b, d, e, f, c, d, e, g>

4

<a, d, c, e, h>

5

<a, c, d, e, f, d, b, e, f, b, d, e, h>

6

<a, b, d, e, g>

7

<a, c, e, g>

8
9

<a, c, d, e>
< a, c, d, e, f, d, b, e, f, b, d, e, h
>

10

<a, c, d, g>

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Na základe výkladu v Kapitole 5.3 process mining nie je obmedzený iba na
objavovanie procesov (process discovery). Logovacie súbory môžu byť použité na
kontrolu zhody (conformance check) a na vylepšenie (enhancing) existujúcich modelov.
Na demonštráciu rozšírime originálny logovací súbor z Tab. 4 tak, že prvých šesť
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inštancií procesov zostane rovnakých (Tab. 5). Je jednoduché vidieť, že inštancia 7
s dráhou <a, c, e, g> nie je možná podľa modelu na Obr. 21. Model vyžaduje spustenie
aktivity d pred e, ale d sa neobjaví vôbec. To znamená, že nebol overený účet žiadateľa
o úver pred rozhodnutím o poskytnutí úveru a prijatím žiadosti. Techniky kontroly
zhody sa zameriavajú práve na takéto nezrovnalosti. Inštancia procesu 9 je v modeli
možná, ale zhoduje sa s jednou inštanciou originálneho logu, takže je duplicitná.
Inštancie 8 a 10 sa nezhodujú s modelom. Dráha inštancie 8 <a, c, d, e> nemá žiadnu
koncovú aktivitu (prijatie alebo zamietnutie žiadosti). Dráha inštancie 10 <a, c, d, g>
vykazuje chybné správanie, nakoľko žiadosť o úver bola prijatá bez rozhodnutia.
Kontrolu zhodu môžeme posudzovať na základe dvoch pohľadov: (1) model
nezachytáva reálne správanie (model je chybný), (2) realita sa odlišuje od očakávaného
modelu (logovací súbor je chybný). Prvý pohľad sa uplatňuje v prípade, ak má byť
model deskriptívny, tzn. zachytáva alebo predikuje realitu. Druhý pohľad sa presadzuje,
ak má byť model normatívny, tzn., že sa používa na ovplyvňovanie alebo riadenie
reality.
Obrázok č. 24 Procesný model, rozšírený o perspektívy

Zdroj: Vlastné spracovanie.
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Ukážkový logovací súbor (Tab. 3) obsahuje informácie o zdrojoch, dátumoch,
časoch a o nákladoch. Takéto informácie môžu byť použité pri objavovaní iných
perspektív alebo pri kontrole zhody modelov, ktoré nie sú čisto zamerané na poradie
aktivít (control-flow). Príkladom je odvodenie sociálnej siete, založenej na interakcií
vzorov jednotlivcov. Sociálna sieť môže byť založená na predávaní práce a to tak, že
čím je vyššia frekvencia vykonávania aktivity pracovníkom x, ktorá bezprostredne
nasleduje po aktivite, vykonávanej pracovníkom y, tým je vzťah medzi x a y silnejší.
Obr. 24 poukazuje na spôsob, akým môžu byť modely, orientované na controlflow, rozšírené o tri hlavné perspektívy. Analýza ukážkového logu z Tab. 3 odhaľuje, že
Ján a Andrea sú jediní, ktorí rozhodujú o žiadostiach o úver a môžu ich opätovne
podávať. Logicky nám z toho vzniká, že v modeli máme manažérsku rolu a Ján
a Andrea túto rolu majú. Aktivita dôkladne skontrolovať je vykonávaná Marcelou
a Jánom a je jej pridelená expertná rola. Ján vystupuje v modeli v dvoch roliach a to
manažér a expert. Zostávajúce aktivity sú vykonávané asistentmi Norbertom, Petrom,
Andreou a Oľgou. Využitím informácií v logoch môže byť do modelu pridaná
organizačná perspektíva. Perspektíva výkonu môže byť pridaná využitím frekvencií
a časových dát. Môžeme napríklad zmerať čas medzi aktivitami b alebo c a aktivitou e.
Ak by bol tento čas neprimerane dlhý, process mining sa môže použiť na identifikáciu
problému a zistenie prípadných dôvodov. Ak logovací súbor obsahuje informácie
ohľadom inštancií procesov, môžu sa tieto informácie použiť v rozhodovacích miestach
procesu. Napríklad môžeme zistiť, že žiadosti o úver, ktoré prevyšujú 87.500€ bývajú
často zamietnuté.
Použitím process miningu môžu byť nájdené zaujímavé fakty, ktoré vyplynú
posúdením vzájomného vplyvu viacerých perspektív. Príkladom takýchto zistení môže
byť napríklad fakt, že žiadosti posudzované Jánom bývajú častejšie zamietnuté ako tie
priradené Andrei. Ďalej napr. proces posudzovania žiadosti o úver, kde overenie účtu
prebehne skôr, než samotná kontrola žiadosti majú tendenciu trvať dlhšie alebo žiadosti
o úver s výškou nepresahujúcou 15.000€ sú schválené už v prvom kole. Ďalší aspekt
môže byť odhalený tým, že napr. najväčší počet chybného posúdenia žiadosti sa
vyskytuje u Norberta. Toto nám odhaľuje, že pri process miningu je dôležitý aj
súkromný a bezpečnostný pohľad.
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5.5 Play-in, Play-out a Replay
Jedným z kľúčových zámerov process miningu je zdôraznenie vzťahu medzi
procesnými modelmi a realitou, ktorá je zachytená v logovacích súboroch. V odbornej
literatúre sú tieto vzťahy pomenované Play-in, Play-out a Replay.
Play-in predstavuje proces, v ktorom sa ako vstup berie realita, resp. logovací
súbor a cieľom je vytvorenie procesného modelu. Play-in sa často označuje ako
odvodzovanie. Príkladom techniky Play-in je napr. α-algoritmus, ktorý je jednou
z process miningových objavovacích techník. Príkladom môže byť napr. automatické
objavenie Petriho siete na Obr. 21 pomocou dráh v Tab. 4. Väčšina data miningových
techník55 používa Play-in, kedy model vzniká učením na základe príkladov. Avšak
tradične sa data mining procesnými modelmi nezaoberá. Typickým príkladom data
miningových techník, založených na tomto princípe sú rozhodovacie stromy (ľudia,
ktorí majú dioptrie v okuliaroch väčšie než 3 a vlastni vodičský preukaz menej než 5
rokov majú tendenciu spôsobiť automobilovú nehodu) a asociačné pravidlá (ľudia,
ktorí nakupujú zubnú pastu tiež nakupujú biele pečivo). Každopádne tradičné data
miningové techniky neumožňujú objavovať procesné modely z logovacích súborov.
Táto problematika je dosiaľ málo prebádaná a predpokladá sa nasadenie data
miningových techník aj v oblasti procesnej analýzy v budúcnosti.
Play-out sa používa pri klasickej simulácii procesných modelov. Ak máme
korektne vytvorenú Petriho sieť, je možné ju použiť pri generovaní reálneho správania.
Dráhy v Tab. 4 môžeme získať opakovaným prehrávaním (spúšťaním značky) v Petriho
sieti na Obr. 21. Play-out technika môže byť použitá pri analýze, ale aj zlepšení
podnikových procesov. Ak máme k dispozícii spustiteľné modely v podnikovom
prostredí, Play-out môže byť použitá na podporu na operatívnej úrovni podnikových
činností. Ďalšou oblasťou nasadenia je podpora simulácií v nástrojoch procesnej
simulácie. Hlavnou myšlienkou simulácií je opakovanie spúšťať simulácie procesných
modelov s cieľom zhromaždiť štatistiky a intervaly spoľahlivosti. Jadro simulačných
nástrojov je podobné jadru workflow nástrojov. Hlavný rozdiel je v tom, že simulácia
pracuje s modelovaným prostredím, zatiaľ čo workflow pracuje s reálnym prostredím
(zákazníci, dodávatelia, apod.). Klasické verifikačné postupy, založené na stavovo-

Data mining - dolovanie z dát či vyťažovanie dát) je analytická metodológia získavania netriviálnych skrytých a
potenciálne užitočných informácií z dát.
55
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priestorovej reprezentácii56 (model checking) môžu byť takisto považované za Play-out
metódy.
Replay používa ako vstup logovací súbor aj procesný model. Logovací súbor je
prehraný priamo v procesnom modeli. Konkrétne je možné prehrať dráhu <a, c, d, e, h>
v Petriho sieti na Obr. 21 a to jednoduchým spúšťaním značiek a umožňovaním
prechodov v poradí, ktoré dráha naznačuje. Logovací súbor môže byť prehrávaný
z viacerých dôvodov:


Kontrola zhody (Conformance checking) – zaisťuje zachytenie
rozdielov

medzi

logom

a procesným

modelom.

Zabezpečuje

kvantifikáciu rozdielov. Napríklad prehraním dráhy <a, c, e, g>
v Petriho sieti na Obr. 21 ukazuje, že aktivita d mala takisto nastať, ale
v skutočnosti nenastala.


Rozšírenie modelov o frekvencie výskytu a časové informácie –
prehrávaním logu môžeme zistiť, ktorá časť procesného modelu je
navštevovaná častejšie. Prehrávaním môžeme objaviť úzke hrdlá
podnikového procesu a exponované miesta. Pre predstavu o aplikácii
použime dráhu <a5, c6, d18, e20, h20>, kde exponenty značia čas spustenia
príslušnej aktivity. Prehraním dráhy v Petriho sieti na Obr. 21 zistíme, že
aktivita e bola umožnená v čase 18 spoločne s aktivitou d, ale spustila sa
až v čase 20. Umožnenie aktivity e bolo oneskorené časom, ktorý bol
potrebný na dokončenie aktivity d. Aj keď d bola umožnená už v čase 5,
spustená bola až v čase 18.



Prediktívne modely – prehrávaním logovacích súborov môžeme
konštruovať prediktívne modely. Pre rôzne stavy modelov môžeme
vytvoriť rôzne prediktívne modely. Napríklad prediktívny model, ktorý
vznikol učením na prehrávaní mnohých prípadov môže predpovedať, že
čas, potrebný na dokončenie podnikového procesu po umožnení aktivity
d je 6 hodín.



Podpora operatívnych činností – technika Replay sa nezameriava len
na logovacie súbory s historickými dátami. Môžeme prehrať aj čiastočné
dráhy inštancií procesov, ktoré stále bežia, ktoré ešte neboli dokončené.

56

https://en.wikipedia.org/wiki/State-space_representation
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Toto môže byť použité pri detekcií chýb za behu procesov. Napríklad
dráha <a4, g25> inštancie, ktorá aktuálne beží nemôže byť prehraná na
Obr. 21. Na základe výskytu takejto chybnej dráhy sa môže spustiť
alarm, ktorý upozorní na výskyt chyb predtým, než sa inštancia dokončí.
Podobne dokážeme predpovedať čas na dokončenie procesu alebo
pravdepodobnosť, že inštancia sa neukončí správne, ak obsahuje nejakú
konkrétnu dráhu. Napríklad, dráha <a5, c10> má očakávaný zostávajúci
procesný čas 2,4 dňa a 65 percentnú pravdepodobnosť odmietnutia.
Takéto predpovede môžu byť použité pri odporučení ďalších krokov
v procese tak, aby bola inštancia úspešne ukončená.
Obrázok č. 25 Play-in, Play-out a Replay

Zdroj: Vlastné spracovanie.
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5.6 Základné process miningové metódy
5.6.1

ZÍSKAVANIE DÁT
Process mining by nebolo možné praktizovať bez vhodných logovacích súborov

a bez vhodných informácií, ktoré by mali tieto súbory obsahovať. Najväčšou výzvou je
extrahovať potrebné dáta z rozličných dátových zdrojov, ako napr. transakčné logy,
databáze, rozsiahle súbory z podnikov alebo organizácií (obsahujúce záznamy
o priebehu podnikových procesov), záznamov zasielania správ, ERP a DMS (Document
Management System) systémov, apod. Pri extrakcii a syntéze dát hrajú dôležitú úlohu
syntax aj sémantika. V závislosti na výskumnej otázke, na ktorú hľadáme odpoveď, sa
využívajú rôzne pohľady na dostupné dáta.
V úvodných častiach tejto kapitoly sme predstavili základy process miningu.
Základnou myšlienkou je analyzovať dáta o udalostiach pomocou procesne orientovanej
perspektívy. Cieľom proces miningu je odpovedať na otázky, týkajúcich sa
podnikových procesov na operatívnej úrovni. Príkladom takýchto otázok môže byť
napr.:
1. Čo sa skutočne v minulosti stalo?
2. Čím to bolo spôsobené?
3. Čo sa pravdepodobne stane v budúcnosti?
4. Ako riadiť proces lepšie?
5. Prečo a kedy sa podnik/organizácia alebo zamestnanci správali inak, ako by
sa očakávalo?
6. Ako riadiť proces lepšie?
7. Ako zmeniť proces tak, aby sa zlepšila jeho výkonnosť?
Obr. 26 znázorňuje celkový pohľad na priebeh process miningového procesu,
pričom sa zameriava hlavne na dáta o udalostiach. Proces začína identifikovaním
surových (raw) dát v rôznych typoch dátových zdrojov, ktoré sme spomínali vyššie.
Realita je najčastejšie taká, že dáta sa nevyskytujú v jednom mieste, v jednom zdroji
a v prakticky využiteľnej štruktúre. Naopak, potrebné dáta sa vyskytujú na rôznych
miestach, v rôznych formátoch a veľmi často sa vyžaduje množstvo práce na ich zber.
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Predpokladajme napríklad typickú inštaláciu ERP systému Microsoft Dynamics NAV57,
ktorá obsahuje viac než 10000 tabuliek. Dáta môžu byť alokované na rôznych miestach
kvôli technickým alebo organizačným dôvodom. Niektoré z informačných systémov
daného podniku alebo organizácie môžu obsahovať napr. len dáta citlivej povahy
(personalistika, zoznam zákazníkov, údaje o platobných kartách, apod.) alebo tieto
systémy môžu byť využívané na úrovni oddelení. V prípade odberateľskododávateľských reťazcov (SCM - Supply-Chain Management) a nasadení process
miningu môžu byť dáta o udalostiach uložené vo viacerých podnikoch alebo
organizáciách SCM reťazca. Udalosti môžu byť zachytené napr. pomocou ukladania
akcií čítania a zápisu (read/write) alebo pomocou výmeny správ (napr. SOAP58). Dátové
zdroje môžu byť štruktúrované a popísané vhodnými metadátami59. V realite sú však
dáta často neštruktúrované alebo chýbajú práve dôležité dáta. Dáta môžu pochádzať
z mailovej komunikácie, PDF dokumentov, skenovaného textu, webových stránok,
apod. Ak aj dáta sú štruktúrované a dobre popísané metadátami, najdôležitejšou otázkou
pri ich extrakcii je ich dôležitosť. Pravdepodobne nemá zmysel extrahovať dáta
o udalostiach, ktoré nás nezaujímajú alebo nemajú pre podnik a organizáciu zvláštny,
predovšetkým finančný prínos.
Fráza „Extract, Transform, Load - ETL“ (Extrahovať, Transformovať, Nahrať)
sa používa v kontexte Business Intelligence a dolovania dát (Data mining) pre popis
procesu, ktorý zahŕňa:
1. Extrakciu dát z vonkajších zdrojov.
2. Transformáciu dát do podoby, ktorá bude vyhovovať operatívnym úlohám.
3. Nahranie do cieľového systému, napr. do dátového skladu alebo relačnej
databáze60.
Dátový sklad je jednotné logické úložisko pre podnikové transakčné
a operatívne dáta. Dátový sklad žiadne dáta neprodukuje, jeho úlohou je jednoducho iba
ukladať dáta, ktoré vznikajú v transakčných systémoch na úrovni podnikovej operatívy.
57

https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-nav-overview.aspx
Špecifikácia SOAP je založená na koncepte, ktorý sa nazýva "message exchange patterns" (MEP). Využívajú
sa tu dva základné vzory pre výmenu správ: žiadosť (request) a odpoveď (response).
59
Metadáta sú štruktúrované dáta, nesúce informácie o primárnych dátach. Môžu reprezentovať jednoduché
pomenovanie informácií o zdroji, ale aj zložitejšie štruktúrované záznamy.
60
Relačná databáza sa vyznačuje údajmi, ktoré sú uložené v tabuľkách; je zložená z viacerých tabuliek, ktoré sú
navzájom prepojené – musia mať medzi sebou vzťahy, väzby. Tabuľka je súborom údajov, ktoré sa týkajú jednej
oblasti; skladá sa z polí (stĺpcov) a záznamov (riadkov).
58
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Cieľom je zjednotiť informácie tak, aby boli použiteľné pre analýzy, reporting
a predpovede. Aktivity ETL sa využívajú pre plnenie dátového skladu. Táto činnosť
vyžaduje v mnohých prípadoch značné množstvo práce, nakoľko dáta v rôznych
dátových zdrojoch používajú pre svoj záznam rôzne konvencie a formáty. Napríklad
v niektorých personálnych systémoch sa používajú pri registrácii zamestnancov ako
hlavné indexy rodné čísla alebo čísla sociálneho poistenia, apod. Ak už dátový sklad
v podniku alebo organizácii existuje, pravdepodobne obsahuje hodnotné dáta pre
process mining. Avšak mnoho organizácií nemá vhodne fungujúci dátový sklad. Sklady
môžu obsahovať iba časť informácií, potrebných pre process mining (napr. informácie,
týkajúce sa iba výroby). Aby sme boli schopní dosiahnuť použiteľné výsledky pomocou
process miningu potrebujeme dáta, ktoré zrkadlia priebeh podnikových procesov od ich
začiatku do ich ukončenia. Napríklad typický dátový sklad, ktorý sa používa pre OLAP
(Online Analytical Processing) analýzy neobsahuje príliš veľa procesne orientovaných
dát. Nástroje OLAP sa používajú pri vytváraní multidimenzionálnych pohľadov na dáta,
vytváranie reportov ohľadom podnikových výsledkov, apod. Preto nevyžadujú, aby
dátový sklad obsahoval aj informácie o podnikových udalostiach a procesoch. Takisto
techniky na dolovanie dát, ktoré sa pri OLAP analýzach používajú, nepotrebujú dáta
o podnikovej operatíve.
Či už dátový sklad k dispozícii máme alebo nie, dáta musia byť extrahované
a konvertované do logovacích súborov o udalostiach. V tejto chvíli sa musíme
rozhodnúť, aký rozsah dát budeme riešiť. V prípade 10000 tabuliek sa musíme
konkrétne rozhodnúť, v akom rozsahu budeme dáta spracovávať. Ktoré z týchto 10000
tabuliek vyberieme? Predpokladajme, že jeden logovací súbor zodpovedá jednému
procesu. To znamená, že v rámci rozsahu spracovávaných dát a ich extrakcie nás budú
zaujímať iba tie udalosti, ktoré spadajú do tohto vybraného procesu. Najčastejšie
formáty pre ukladanie logovacích súborov sú XES (eXtensible Event Stream61)
a MXML (Mining eXtensible Markup Language62).
V závislosti na zvolenom uhle pohľadu a na výskumných otázkach môžeme
vytvoriť rôzne logovacie súbory extrakciou z jedného dátového zdroja. Predstavme si
dátový zdroj vo výrobnom závode. Niekoho bude zaujímať celý výrobný proces od
nákupu materiálu po expedíciu tovaru. Niekoho môže zaujímať len časť procesu, napr.
61
62

http://www.xes-standard.org/
http://www.processmining.org/logs/mxml
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výrobná linka. Obidve otázky vyžadujú rozdielne logovacie súbory, aj keď niektoré
udalosti majú spoločné. Pri vytváraní logovacieho súboru dochádza k tzv. filtrovaniu.
Filtrovanie je iteratívnym procesom. Pri vytvorení logovacieho súboru a prvotnej
extrakcii dát sa uplatňuje „hrubý výber dát“. Na základe prvých analytických výsledkov
prebieha následne „jemný výber dát“. Process miningové metódy pracujú s filtrovanými
logmi.
Obrázok č. 26 Prehľad, znázorňujúci postup získavania dát k process miningovým výsledkom

Zdroj: Upravené podľa van der Aalst (2011).
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5.6.2

OBJAVOVANIE PROCESOV
Objavovanie procesov je jednou z najvýznamnejších úloh process miningu. Na

základe logovacích súborov o udalostiach je konštruovaný procesný model, resp.
správanie, ktoré môžeme v logu vidieť. V nasledujúcom texte sa zameriame na
predstavenie základného algoritmu, ktorý sa využíva pri objavovaní procesov.
Definujme si najskôr tzv. všeobecný problém objavovania procesov. Nech je 𝐿 logovací
súbor o udalostiach. Definíciu logovacieho súboru predstavil Aalst (2011, str. 104)
alebo sa môžeme riadiť definíciou XES63 štandardu. Algoritmus objavovania procesu je
funkciou, ktorá mapuje 𝐿 na taký procesný model, ktorý sa dá považovať za
reprezentatívny vo vzťahu k správaniu, ktoré je možné vidieť v logovacom súbore
o udalostiach. Výzvou je takýto algoritmus nájsť. Táto definícia je pomerne široká
a vágna. Nedefinuje presne, aký typ procesného modelu by mal algoritmus
vyprodukovať (Petriho sieť, Workflow sieť, BPMN, a iné). Navyše ako vstup môžu byť
požité logovacie súbory o udalostiach s mnohými atribútmi. To znamená, že sa
nebudeme orientovať iba na control-flow perspektívu, pričom definícia neupresňuje aké
správanie nás bude zaujímať.
Aby sme boli schopní konkretizovať vyššie uvedené, definujeme, že výstupným
procesným modelom bude Petriho sieť. Ako vstup použijeme jednoduchý logovací
súbor o udalostiach. Jednoduchý logovací súbor o udalostiach 𝐿 je súborom dráh
(traces) cez nejakú množinu aktivít Ac, pričom platí 𝐿 ∈ ℬ(𝐴𝑐 ∗ ), napr.
L1 = [<a, c, b, d>3, <a, b, c, d>2, <a, e, d>]
𝐿1 je jednoduchý log, ktorý popisuje históriu šiestich prípadov. Cieľom je teraz
objaviť Petriho sieť, ktorá dokáže prehrať log 𝐿1 . V ideálnom prípade je takáto Petriho
sieť spoľahlivá WF-sieť (Kapitola 4.2.3). Vzhľadom k tomu dokážeme preformulovať
problém objavovania procesu tak, aby bol konkrétnejší.
Algoritmus objavovania procesu je funkciou 𝛾, ktorá mapuje log 𝐿 ∈ ℬ(𝐴𝑐 ∗ ) na
označenú Petriho sieť 𝛾(𝐿) = (𝑁, 𝑀). V ideálnom prípade je 𝑁 spoľahlivá WF-sieť
a všetky dráhy v 𝐿 korešpondujú k možným spúšťacím sekvenciám z (𝑁, 𝑀).
Funkcia 𝛾 definuje tzv. „play-in“ techniku popísanú v Kapitole 5.5. Na základe
logu 𝐿1 algoritmus objavovania procesu 𝛾 môže objaviť WF-sieť na Obr. 27, tzn.
𝛾(𝐿1 ) = (𝑁1 , [š𝑡𝑎𝑟𝑡]). Každá dráha v 𝐿1 zodpovedá možnej spúšťacej sekvencii WF63

http://www.xes-standard.org/
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siete 𝑁1 na Obr. 27. Preto je pomerne jednoduché vidieť, že WF-sieť dokáže prehrať
všetky dráhy v logovacom súbore o udalostiach. V skutočnosti všetky tri možné
spúšťacie sekvencie WF-siete 𝑁1 sú súčasťou 𝐿1 .
V tejto kapitole sa sústreďujeme na objavenie Petriho siete. Dôvodom je, že
Petriho siete sú jednoduché a graficky intuitívne a umožňujú modelovať súbežnosť,
voľby a iterácie. To dokumentuje Obr. 27, kde sú aktivity c, e a b súbežné. Vo WF-sieti
𝑁1 nasleduje po aktivite a voľba. 𝑁1 je spoľahlivou sieťou. Ako bolo vysvetlené
v Kapitole 4.2.3 WF-siete sú prirodzenou podmnožinou Petriho sietí a sú ideálne pre
modelovanie a analýzu procesov na úrovni operatívy. Procesný model popisuje životný
cyklus jedného prípadu (case). Preto WF-siete explicitne modelujú začiatok
a dokončenie prípadov. Začiatok je modelovaný umiestnením značky do jedinečného
štartovacieho miesta i (miesto štart na Obr. 27). Ukončenie prípadu je modelované
dosiahnutím stavu resp. značenia, v ktorom sa značka nachádza v jedinečnom
konečnom mieste o (miesto koniec Obr. 27). Ak máme teda k dispozícii jedinečné
miesta pre štartovanie a ukončenie, tak podmienka spoľahlivosti WF-siete je dosiahnutá
prirodzene.
Obrázok č. 27 WF-sieť N1

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe PNEditor, version 0.70.

Väčšina procesných modelov používa alebo predpokladá kritéria korektnosti,
podobné spoľahlivosti WF-sietí. Fenomén uviaznutí a cyklov v procesných modelov je
bežný bez ohľadu na použitú notáciu pri vytváraní procesných modelov. Aj napriek
tomu, že vyššie používame na znázornenie procesných modelov WF-siete, neznamená
to, že totožné procesné modely nemôžu byť zachytené pomocou iných techník. Existuje
množstvo prekladov z Petriho sietí do iných notácií a naopak. Kompaktné formalizmy
s formálnou sémantikou ako napr. Petriho siete sú najvhodnejšie pre vývoj a objasnenie
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process miningových algoritmov. WF-sieť na Obr. 27 môže byť prezentovaná ako
ekvivalentný BPMN model na Obr. 28. Objavené modely môžu byť podobne preložené
na ekvivalentné modely EPC (Event-driven Process Chains64), YAWL (Yet Another
Workflow Language65), UML diagramy aktivít66, BPEL67 špecifikácie, apod.
Obrázok č. 28 BPMN model, zodpovedajúci WF-sieti N1

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Objavený model by mal byť reprezentatívnym modelom správania, ktoré je
zachytené v logovacom súbore o udalostiach. Mal by byť schopný „prehrať“ (replay)
toto správanie. To znamená, že akákoľvek dráha v logovacom súbore o udalostiach je
možnou spúšťacou sekvenciou WF-siete. Táto vlastnosť sa nazýva vhodnosť (fitness).
Vo všeobecnosti musíme vždy robiť kompromis medzi štyrmi kvalitatívnymi kritériami:
1. Vhodnosť (fitness). Objavený model by mal obsahovať správanie,
zachytené v logu.
2. Presnosť (precision). Objavený model by nemal obsahovať správanie, ktoré
nebolo v žiadnom prípade zachytené v logu.
3. Zovšeobecnenie (generalization). Objavený model by mal zovšeobecňovať
vzorové správanie, zachytené v logu.
4. Jednoduchosť (simplicity). Objavený model by mal byť čo najjednoduchší.
Model s dobrou vhodnosťou je schopný prehrať väčšinu dráh v logu. Presnosť je
spojená s vlastnosťou modelu, ktorá sa nazýva podhodnotenie (underfitting). Model,
ktorý má nízku presnosť je podhodnotený, tzn., že je veľmi odlišný od toho, čo
64

http://www.ariscommunity.com/event-driven-process-chain
http://www.workflowpatterns.com/yawl/
66
http://agilemodeling.com/artifacts/activityDiagram.htm
67
https://docs.oracle.com/cd/B14099_19/integrate.1012/b14448/introbpel.htm#CIHEDJFJ
65
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obsahuje logovací súbor o udalostiach. Zovšeobecnenie je spojené s vlastnosťou
modelu, ktorá sa nazýva

nadhodnotenie (overfitting).

Nadhodnotený model

nezovšeobecňuje dostatočne. To znamená, že je príliš špecifický a príliš závislý na
konkrétnych príkladoch v logovacom súbore o udalostiach. Štvrté kritérium je spojené
so všeobecne platnou zásadou, že by sme nemali zvyšovať počet entít, ktoré
potrebujeme k vysvetleniu čohokoľvek. A preto hľadáme ten najjednoduchší model,
ktorý dokáže vysvetliť správanie, ktoré je zachytené v logovacom súbore o udalostiach.
5.6.3

ALFA ALGORITMUS
Táto kapitola predstavuje α-algoritmus (Aalst, Weijters a Maruster, 2004). Tento

algoritmus je príkladom funkcie 𝛾 z minulej kapitoly, kedy máme k dispozícii
jednoduchý logovací súbor o udalostiach. Algoritmus vygeneruje Petriho sieť, ktorá
dokáže „prehrať“ správanie v logu. α-algoritmus bol jedným z prvých algoritmov, ktoré
dokážu adekvátne pracovať so súbežnosťou aktivít v podnikových procesoch.
Každopádne α-algoritmus nie je veľmi praktickou process miningovou technikou,
nakoľko má viacero nedostatkov, ktoré súvisia najmä s hlučnosťou (noise),
komplexnými routovacími konštrukciami a nekompletným alebo málo frekventovaným
správaním. Poskytuje však veľmi dobré objasnenie problematiky objavovacích
algoritmov. α-algoritmus je pomerne jednoduchý a množstvo myšlienok, na ktorých je
založený pomohli rozšíriť komplexnejšie a robustnejšie techniky, ku ktorým sa
dostaneme v ďalších kapitolách. Slúži ako základňa pre objasnenie princípov
objavovacích algoritmov.
Základná myšlienka α-algoritmu vychádza z jeho vstupu, ktorým je jednoduchý
logovací súbor o udalostiach 𝐿 cez množinu aktivít Ac, pričom platí 𝐿 ∈ ℬ(𝐴𝑐 ∗ ).
V zostávajúcom texte sa budeme odkazovať na 𝐿 ako na log. Aktivity budú v objavenej
Petriho sieti zodpovedať prechodom. Aktivity, označené veľkými písmenami budú
odkazovať na podmnožiny aktivít (napr. 𝐴, 𝐵, 𝐶 ⊆ 𝐴𝑐). Individuálne aktivity budeme
označovať malými písmenami (napr. 𝑎, 𝑏, 𝑐, … ⊆ 𝐴𝑐. Výstupom α-algoritmu je
označená Petriho sieť 𝛼(𝐿) = (𝑁, 𝑀). Kedže sa budeme snažiť o objavenie WF-siete,
môžeme vypustiť úvodné značenie. Potom platí, že 𝛼(𝐿) = 𝑁 (𝑀 = [𝑖]).
α-algoritmus prehľadáva log a snaží sa nájsť určité vzory (patterns). Napríklad,
ak je aktivita b nasledovaná aktivitou c, ale c nie je nikdy nasledovaná b, tak sa
predpokladá, že medzi b a c je kauzálna závislosť. Na zachytenie tejto závislosti musí
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mať objavená Petriho sieť miesto, ktoré prepája b do c. Rozlišujeme štyri vzťahy
usporiadania pre zachytenie príslušných vzorov v logu.
Nech je 𝐿 jednoduchý logovací súbor o udalostiach cez množinu aktivít Ac,
pričom platí 𝐿 ∈ ℬ(𝐴𝑐 ∗ ). Nech 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴𝑐:
1. 𝑎 >𝐿 𝑏 vtedy a iba vtedy, ak existuje dráha 𝜎 = 〈𝑡1 , 𝑡2 , 𝑡3 , … , 𝑡𝑛 〉 a
𝑖 ∈ {1, … , 𝑛 − 1}, pričom platí, že 𝜎 ∈ 𝐿, 𝑡𝑖 = 𝑎 a 𝑡𝑖+1 = 𝑏.
2. 𝑎 →𝐿 𝑏 vtedy a iba vtedy, ak 𝑎 >𝐿 𝑏 a zároveň 𝑏 ≯𝐿 𝑎
3. 𝑎 # 𝐿 𝑏 vtedy a iba vtedy, ak 𝑎 ≯𝐿 𝑏 a zároveň 𝑏 ≯𝐿 𝑎
4. 𝑎 ∥ 𝐿 𝑏 vtedy a iba vtedy, ak 𝑎 >𝐿 𝑏 a zároveň 𝑏 >𝐿 𝑎
Ak uvažujeme opäť log L1 = [<a, c, b, d>3, <a, b, c, d>2, <a, e, d>], môžeme
preň identifikovať tieto vzťahy, týkajúce sa poradia aktivít:
5. >𝐿1 = {(𝑎, 𝑐), (𝑎, 𝑏), (𝑐, 𝑏), (𝑐, 𝑑), (𝑏, 𝑑), (𝑏, 𝑐), (𝑎, 𝑒), (𝑒, 𝑑)}
6. →𝐿1 = {(𝑎, 𝑐), (𝑎, 𝑏), (𝑐, 𝑑), (𝑏, 𝑑), (𝑎, 𝑒), (𝑒, 𝑑)}
7. #𝐿1 =
{(𝑎, 𝑎), (𝑎, 𝑑), (𝑏, 𝑏), (𝑏, 𝑒), (𝑐, 𝑐), (𝑐, 𝑒), (𝑑, 𝑎), (𝑑, 𝑑), (𝑒, 𝑏), (𝑒, 𝑐), (𝑒, 𝑒), }
8. ∥𝐿1 = {(𝑐, 𝑏), (𝑏, 𝑐)}
Vzťah >𝐿1 obsahuje všetky páry aktivít, v ktorých jedna aktivita bezprostredne
nasleduje inú aktivitu. 𝑒 >𝐿1 𝑑 pretože 𝑑 bezprostredne nasleduje po 𝑒 v dráhe <a, e,
d>. Na druhej strane 𝑑 ≯𝐿1 𝑒 pretože 𝑒 v žiadnej dráhe v logu bezprostredne
nenasleduje 𝑑. →𝐿1 obsahuje všetky páry aktivít, ktoré sú kauzálne závislé. Napríklad
𝑎 →𝐿1 𝑐 pretože 𝑐 niekedy nasleduje po 𝑎, ale nikdy nie naopak (𝑎 >𝐿 𝑐 a 𝑐 ≯𝐿 𝑎).
𝑐 #𝐿1 𝑒 pretože 𝑐 ≯𝐿1 𝑒 a 𝑒 ≯𝐿1 𝑐. 𝑐 ∥𝐿1 𝑏 pretože 𝑐 >𝐿 𝑏 a zároveň 𝑏 >𝐿 𝑐. To
znamená, že niekedy 𝑏 nasleduje po 𝑐 a niekedy naopak.
Pre akýkoľvek logovací súbor o udalostiach 𝐿 cez množinu aktivít Ac a
𝑥, 𝑦 ∈ 𝐴𝑐: 𝑥 →𝐿 𝑦, 𝑦 →𝐿 𝑥, 𝑥 #𝐿 𝑦 alebo 𝑥 ∥𝐿 𝑦. To znamená, že presne jedna
z týchto relácií platí pre akýkoľvek pár aktivít z logu. Preto môžeme zaznamenať stopu
logovacieho súboru v matici v Tab. 6.

121
Tabuľka č. 6 Stopa logu L1

a

b

c

d

e

a

#𝐿 1

→𝐿1

→ 𝐿1

#𝐿 1

→𝐿1

b

←𝐿 1

#𝐿 1

∥𝐿1

→𝐿1

#𝐿 1

c

←𝐿 1

∥𝐿1

# 𝐿1

→𝐿1

#𝐿 1

d

#𝐿 1

←𝐿1

← 𝐿1

#𝐿 1

←𝐿1

e

←𝐿 1

#𝐿 1

# 𝐿1

→𝐿1

#𝐿 1

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Vzťahy medzi aktivitami v logovacích súboroch o udalostiach môžu byť použité
na objavovanie vzorov v zodpovedajúcich procesných modeloch. Ak po sebe nasledujú
𝑎 a 𝑐, tak z logu vyplýva 𝑎 >𝐿 𝑐. Ak existuje po aktivite 𝑎 možnosť voľby medzi 𝑐 a 𝑒,
tak z logu vyplynie 𝑎 >𝐿 𝑐, 𝑎 >𝐿 𝑒 a 𝑐 #𝐿 𝑒 pretože 𝑎 môže byť nasledované 𝑐 a 𝑒, ale
𝑐 nebude nasledované 𝑒 a naopak. Logickým označením tejto situácie je v slovníku
BPMN tzv. XOR-split. Podrobný popis BPMN logických brán je v Kapitole 4.2.4. Toto
naznačuje postup, ktorým dochádza k objavovaniu vzorov v procesných modeloch
pomocou α-algoritmu.
Po oboznámení so základnou myšlienkou α-algoritmu je potrebné ho popísať
formálne. Nech je 𝐿 logovacím súborom o udalostiach 𝐿 cez 𝑇 ⊆ 𝐴𝑐. α(𝐿) je podľa
Dumas, Aalst a Hofstede (2005) definovaný takto:
1. 𝑇𝐿 = {𝑡 ∈ 𝑇│∃𝜎∈𝐿 𝑡 ∈ 𝜎}
2. 𝑇𝐼 = {𝑡 ∈ 𝑇│∃𝜎∈𝐿 𝑡 = 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡(𝜎)}
3. 𝑇𝑂 = {𝑡 ∈ 𝑇│∃𝜎∈𝐿 𝑡 = 𝑙𝑎𝑠𝑡(𝜎)}
4. 𝑋𝐿 = {(𝐴, 𝐵)│𝐴 ⊆ 𝑇𝐿 ⋀ 𝐴 ≠ 0 ⋀ 𝐵 ⊆ 𝑇𝐿 ⋀ 𝐵 ≠
0 ⋀ ∀𝑎∈𝐴 ∀𝑏∈𝐵 𝑎 →𝐿 𝑏 ⋀ ∀𝑎1 ,𝑎2 ∈𝐴 𝑎1 #𝐿 𝑎2 ⋀ ∀𝑏1 ,𝑏2 ∈𝐵 𝑏1 #𝐿 𝑏2 }
5. 𝑌𝐿 = {(𝐴, 𝐵) ∈ 𝑋𝐿 │∀(𝐴′ ,𝐵′)∈𝑋𝐿 𝐴 ⊆ 𝐴′ ⋀ 𝐵 ⊆ 𝐵 ′ ⟹ (𝐴, 𝐵) = (𝐴′ , 𝐵 ′ ) }
6. 𝑃𝐿 = {(𝑝(𝐴,𝐵) )│(𝐴, 𝐵) ∈ 𝑌𝐿 } ∪ {𝑖𝐿 , 𝑜𝐿 }
7. 𝐹𝐿 = {(𝑎, 𝑝(𝐴,𝐵) )│(𝐴, 𝐵) ∈ 𝑌𝐿 ⋀ 𝑎 ∈ 𝐴 } ∪
{(𝑝(𝐴,𝐵) , 𝑏)|(𝐴, 𝐵) ∈ 𝑌𝐿 ⋀ 𝑏 ∈ 𝐵 } ∪ {(𝑖𝐿 , 𝑡)│𝑡 ∈ 𝑇𝐼 } ∪ {(𝑡, 𝑜𝐿 )│𝑡 ∈ 𝑇𝑂 }
8. 𝛼(𝐿) = (𝑃𝐿 , 𝑇𝐿 , 𝐹𝐿 )
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Množina 𝑇 obsahuje aktivity. V kroku 1 sa kontroluje, ktoré aktivity obsahuje
log 𝐿 (𝑇𝐿 ). Tento krok bude zodpovedať prechodom vo vygenerovanej WF-sieti. 𝑇𝐼 je
množinou štartovacích aktivít tzn. všetkých aktivít, ktoré sa objavujú na prvom mieste
v niektorých dráhach (krok 2). 𝑇𝑂 je množinou koncových aktivít tzn. všetkých aktivít,
ktoré sa objavujú na poslednom mieste v niektorých dráhach (krok 3). Kroky 4 a 5 sú
najdôležitejšou súčasťou α-algoritmu. Ich zmyslom je vyhľadať a určiť miesta vo WFsieti a ich prepojenia. Pre miesta 𝑝(𝐴,𝐵) , ktoré je potrebné vyhľadať platí, že 𝐴 je
množinou vstupných prechodov (• 𝑝(𝐴,𝐵) = 𝐴) a 𝐵 je množinou výstupných prechodov
(𝑝(𝐴,𝐵) •= 𝐵). Základným princípom identifikácie 𝑝(𝐴,𝐵) je využitie kauzálnej závislosti
medzi všetkými prvkami množiny 𝐴 a všetkými prvkami množiny 𝐵. To znamená, že
(𝑎, 𝑏) ∈ 𝐴 × 𝐵: 𝑎 →𝐿 𝑏 a zároveň prvky množiny 𝐴 nesmú nasledovať jeden po
druhom. Platí, že pre všetky 𝑎1 , 𝑎2 ∈ 𝐴: 𝑎1 # 𝐿 𝑎2. To isté platí pre všetky prvky 𝐵. Krok
5 súvisí s vytvorením matice vzájomných vzťahov aktivít - stopy. Každý prvok
(𝐴, 𝐵) ∈ 𝑌𝐿 zodpovedá miestam 𝑝(𝐴,𝐵) , ktoré spájajú prechody 𝐴 s prechodmi 𝐵. Naviac
𝑃𝐿 obsahuje jedinečné zdrojové miesto 𝑖𝐿 a jedinečné koncové miesto 𝑜𝐿 (krok 6).
V kroku 7 sú vygenerované hrany WF-siete. Všetky štartovacie prechody v 𝑇𝐼 majú 𝑖𝐿
ako vstupné miesto a všetky koncové prechody 𝑇𝑂 majú 𝑜𝐿 ako koncové miesto. Všetky
miesta 𝑝(𝐴,𝐵) majú 𝐴 ako vstupné uzly a 𝐵 ako výstupné uzly. Výsledkom je Petriho
sieť68 𝛼(𝐿) = (𝑃𝐿 , 𝑇𝐿 , 𝐹𝐿 ), ktorá popisuje správanie, zachytené v logovacom súbore
o udalostiach 𝐿 (krok 8).
α-algoritmus sa zameriava exkluzívne na control-flow, avšak process mining sa
zameriava aj na analýzu ďalších perspektív (napr. otázky typu „Kto?“ alebo „Čo?“).
Algoritmus napriek svojmu zameraniu nie je schopný objaviť niektoré procesy. Stretáva
sa

napr.

s logickými

konštrukciami

voľného

problémami,
výberu,

neviditeľnými
krátkymi

a duplicitnými

cyklami,

hlukom,

aktivitami,
výnimkami,

nekompletnosťou, apod. (detaily napr. v Dumas, Aalst a Hofstede (2005)).

5.7 Pokročilé process miningové metódy
Medzi pokročilé process miningové metódy patria heuristické algoritmy, ktoré
sú založené na počte výskytov (frekvenciách) udalostí a sekvencií pri vytváraní

68

α-algoritmus môže vygenerovať Petriho sieť, ktorá nie je WF-sieťou.
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procesných modelov. Základnou myšlienkou je, že najmenej opakované cesty
v procesných modeloch by nemali byť brané do úvahy. Práca s frekvenciami umožňuje
vytvárať robustnejšie modely ako v prípade základných process miningových metód.
Nevýhodou základných process miningových metód je okrem iných prílišná
komplikovanosť, komplexnosť a neprehľadnosť generovaných procesných modelov.
Tieto nevýhody sa snaží odstrániť napr. fuzzy mining, ktorý je založený na zjednodušení
modelov. Využíva pritom matematické postupy, ktoré rezultujú podľa Gunthera a
Aalsta (2007) k riešeniam konfliktov v binárnych vzťahoch, filtrovaniu hrán,
agregovaniu uzlov a abstrakcii. Základné process miningové metódy, heuristické
algoritmy a fuzzy mining generujú procesné modely priamym, deterministickým
spôsobom. Evolučné prístupy používajú iteratívne postupy a napodobňujú proces
prirodzeného vývoja. Takéto prístupy sú nedeterministické a pri hľadaní nových
alternatív závisia na náhodnosti. Príkladom sú genetické69 process miningové metódy.
Tieto metódy využívajú prostriedky z oblasti počítačovej inteligencie.
Pri akejkoľvek process miningovej úlohe sa výber konkrétnych aplikačných
metód posudzuje podľa vybranej perspektívy (viac o perspektívach v Kapitole 5.3).
Doteraz sme sa primárne venovali control-flow perspektíve v process miningu. Ak nás
však bude zaujímať otázka kto, resp. aké skupiny účastníkov podnikových procesov
môžeme identifikovať v logovacom súbore o udalostiach, tak môžeme využiť metódu
analýzy správania účastníkov, založenú na sekvenciách (sequence mining70). Sekvenčné
miningové techniky sa používajú hlavne v prípadoch, keď informácie, obsiahnuté
v logovacích súboroch nie sú dostatočné pre klasické process miningové metódy.
Najmä v prípadoch, ak každá udalosť v logu nie je identifikovateľná s aktivitami
a inštanciami podnikových procesov (cases). Tzn., že log nie je kompletný alebo sa
snažíme o extrakciu špecifických informácií. V texte ďalej sa zameriame na zobrazenie
informácií v podobe zhlukovej71 vizualizácie (sequence clustering). Pre objasnenie
princípov

tohto

postupu

využijeme

logovací

súbor

o udalostiach

zo

Genetický algoritmus je nedeterministická metóda riešenia problému, vychádzajúca z princípov Darwinovej
evolučnej teórie. Každé riešenie úlohy (aj "zlé") sa nazýva chromozóm a je tvorené binárnym reťazcom o danej
dĺžke, ktorá je rovnaká pre všetky chromozómy danej populácie. Populácia je konečná množina chromozómov.
Základná populácia resp. nultá generácia populácie je začiatočný stav riešenia. Vývoj k optimálnemu riešeniu
prebieha prirodzeným vývojom populácií. Nultá generácia je vygenerovaná náhodne, vygenerované
chromozómy, musia byť riešením problému. (Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Genetick%C3%
BD_algoritmus)
70
http://web.ist.utl.pt/diogo.ferreira/papers/ferreira07approaching.pdf
71
http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/16-2010/pdf/31-34.pdf
69
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simulačného prostredia

MAREA,

ktorý

zachytáva

správanie

agentov

počas

vyjednávania o cenách obchodovaných tovarov v obchodnej firme. Aplikácie týchto
metód na výsledky multiagentových simulácii sú predmetom spoločného výskumu
Katedry informatiky a matematiky, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské
univerzity v Opavě a Katedry informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky,
Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (Šperka, Spišák, Slaninová,
Martinovič, Dráždilová 2013; Vymětal, Šperka, Slaninová, Spišák 2013; Slaninová,
Martinovič, Dráždilová, Vymětal 2012). Detailný popis metód v nižšie uvedenom texte
je založený na dizertačných prácach Romana Šperku (2013) a Mareka Spišáka (2015).
V týchto zdrojoch bol predmetný záujem verifikovať správnosť simulačného modelu.
Naproti tomu v tejto práci použité process miningové metódy rozširujú základnú
charakteristiku process miningu a demonštrujú chronologický postup extrakcie
správania účastníkov podnikového procesu vyjednávania.
Behom simulácie sú všetky akcie, uskutočňované agentmi ukladané do
logovacieho súboru o udalostiach. Následne je možné správanie agentov analyzovať
spätnou analýzou logov. Vlastná analýza správania agentov môže byť rozdelená do
dvoch častí:


Nájdenie vzorov správania,



nájdenie skupín agentov s podobným správaním.

Správanie agentov môže byť popísané ako množina sekvencií udalostí. Najskôr
je nutné nájsť vzory správania pomocou podobnosti extrahovaných sekvencií.
Sekvencia je zoradený zoznam elementov, označených ako 〈𝑒1 , 𝑒2 , … , 𝑒𝑙 〉. Majme dve
sekvencie 𝛼 = 〈𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑛 〉 a 𝛽 = 〈𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑚 〉. α je označovaná ako subsekvencia
β, značíme ∝ ⊆ 𝛽, pokiaľ existujú celá čísla 1 ≤ 𝑗1 < 𝑗2 < ⋯ < 𝑗𝑛 ≤ 𝑚, také, že platí
𝑎1 = 𝑏𝑗1 , 𝑎2 = 𝑏𝑗2 , … , 𝑎𝑛 = 𝑏𝑗𝑛 .
Ak sa hľadá podobné správanie, existujú tradičné metódy, ako napr. sekvenčné
dolovanie vzorov. Avšak v prípade hľadania vzorov správania v súvislosti s jeho
performatívmi (agentmi) sú tieto metódy nevhodné vzhľadom k veľkému množstvu dát
v logu, ktoré tradičné metódy zhlukovej analýzy nie sú schopné spracovať.
Slaninová et al. (2012) popisuje vhodné metódy pre hľadanie vyššie zmienených

vzorov správania. Pre porovnanie dvoch sekvencií, u ktorých záleží na poradí sa dá
využiť metóda najdlhších spoločných podreťazcov LCS (Longest Common Substring),

125
ktorú definoval Gustfield (1977). Táto metóda hľadá najdlhší spoločný podreťazec.
Majme dve sekvencie s  (e1 , e2 ,..., em ) a u  ( f1 , f 2 ,..., f l ) . Môžeme nájsť subsekvenciu
v  ( g1 , g 2 ,..., g p ) , pre ktorú platí, že existuje také i a j, že g k  ei k 1  f j k 1 pre všetky

k  1,..., p a p  m, l . Táto metóda rešpektuje poradie elementov v sekvencii. Jej
hlavnou nevýhodou je, že dokáže nájsť iba rovnaké subsekvencie, kde nie sú prítomné
žiadne ďalšie elementy. Pre niektoré problémové domény, typicky tam, kde existuje
veľké množstvo rôznych sekvencií, má príliš striktné obmedzenia.
Riešením tohto problému môže byť použitie metódy najdlhšej spoločnej
subsekvencie LCSS (Longest Common Subsequence), ktorá je popísaná napr. v práci
Hirschberga (1977). Tab. 7 ilustruje rozdiel medzi metódami LCS a LCSS. LCSS
umožňuje (resp. ignoruje) vloženie extra elementov do danej sekvencie. Tým je táto
metóda imúnna voči miernym poruchám. Ak je podobnosť porovnávaných sekvencií
definovaná ako funkcia pomocou dĺžky spoločnej subsekvencie, je možné odhaliť jednu
z charakteristík tejto metóda. Dĺžka subsekvencie nie je imúnna voči viacnásobnému
výskytu identického elementu. Tento element sa môže vyskytovať len u jednej
z porovnávaných sekvencií. Pričom sa môže jednať napr. o dôsledok poruchy.
Tabuľka č. 7 Výsledky algoritmov pre vyhľadávanie sekvencií

Algoritmy
sekvencia s
sekvencia u
LCS
LCSS
T-WLCS

1.

2.

3.

EABCF
ZABCT
ABC
ABC
ABC

EAEBCE
FABCF
BC
ABC
ABC

ABBCC
EABCE
AB
ABC
ABBCC

Zdroj: Upravené podľa Slaninová et al. (2012).

Ak potrebujeme odstrániť tento typ porúch a pracovať s nimi ako s
ekvivalentnými elementmi, môžeme použiť metódu T-WLCS (Time-Warpet Longest
Common Subsequence), ktorú nájdeme v práci Guo a Siegelmann (2004). Táto metóda je
imúnna voči menším chybám a tiež časovej nelinearite a dokáže prekonať problém
opakujúcich sa elementov v jednej z porovnávaných sekvencií.
Analyzovaný logovací súbor o udalostiach predstavuje štandardný textový
súbor, obsahujúci aktivity agentov počas simulácie obchodnej firmy (Obr. 29).
Jednotlivé riadky predstavujú udalosti, čo sú konkrétne kroky činnosti, ktorú agent
vykonal. V rámci jedného vyjednávania (obchodného prípadu) vykoná agent niekoľko
týchto krokov. Hodnoty na riadkoch sú oddelené medzerou. Začiatok riadku je pre
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všetkých agentov podobný a obsahuje nasledujúce informácie: dátum, čas, lokálne
meno agentovej inštancie, názov triedy agenta, aktivitu a informáciu o konkrétnej
aktivite. Aktivity môžu byť rôzne, napr. agent je inicializovaný, agent generoval tieto
hodnoty alebo agent komunikuje s iným agentom.
Obrázok č. 29 Príklad logovacieho súboru o udalostiach – výsledky simulácie obchodnej firmy

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Logovací súbor o udalostiach zachytáva správanie piatich typov účastníkov
vyjednávania – agentov: zákazník (CustomerAgent), predajca (SellerAgent), informačný
agent

(InformativeAgent),

manažér

(ManagerAgent)

a

agent

porúch

(DisturbanceAgent). Dve akcie sú pre všetkých agentov spoločné: 1. IS_SETUP –
inštancia agenta bola vytvorená a inicializovaná, agent je pripravený vykonávať
činnosť. 2. TERMINATING - agent skončil svoju činnosť a uvoľňuje sa
z vyjednávania. Ostatné akcie závisia na type agenta. Detailný zoznam akcií agentov
a ich výsledky sú pre úplnosť zachytené v Tab. 8. V tabuľke sú použité anglické názvy
akcií z originálneho logovacieho súboru.
Tabuľka č. 8 Výsledky akcií podľa typu agenta

Trieda
CUSTOME
R

Akcia

Poznámka

DECIDED_BUY

Výsledok rozhodnutia, či bude v tomto týždni
nakupovať alebo nie.
Začiatok činnosti.
Agentovi nebol priradený predajca. Chyba
parametrizácie simulačného modelu.
Vyjednávanie je ukončené.
Informácia od informačného agenta bola prijatá.

STARTING_WORK
HAS_NO_SELLER
FINISHED_TURN
GOT_INFO
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QUANTITY_GENERAT
ED
SENT_CPF_MESSAGE
RECEIVED_CPF_MESS
AGE

SENT_REPLY
ITEM_PURCHASED
ASK_DISTURBANCE_IN

Bolo vygenerované množstvo tovaru pre vyjednávanie.
Žiadosť o ponuku s počtom kusov tovaru bola
odoslaná predajcovi.
Ponuka s počtom kusov tovaru a navrhovanou cenou
bola doručená.
Prijatie alebo odmietnutie ponuky bolo odoslané.
Tovar zakúpený.
Žiadosť na agenta porúch o hodnotu vplyvu poruchy.

FO

GOT_DISTURBANCE

Seller

Manager
Informative
Disturbance

ABILITY_GENERATE
D
SENT_PROPOSAL
SOLD
TURN_RESULT
OPENING_NEW_TURN
CLOSING_TURN
FOUND_CUSTOMERS
DISTURBANCE_VALU
E
RETURNING_DISTUR
BANCE_INFO

Prijatie správy od agenta porúch s informáciou
o hodnote vplyvu poruchy.
Hodnota vygenerovaného parametra schopnosti
predajcu.
Ponuka aj s parametrami bola odoslaná zákazníkovi.
Tovar predaný..
Výsledky týždenného obchodovania.
Začiatok nového obchodného týždňa.
Koniec obchodného týždňa.
Predajca hlási počet zákazníkov, ktorých si našiel.
Hodnota vplyvu poruchy.
Hodnotu vplyvu poruchy zaslaná zákazníkovi.

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Každý typ agenta má svoje akcie, ktoré uskutočňuje počas svojej činnosti
v rámci

obchodovania.

Najzložitejšie

sú

komunikačné

akcie,

ktoré

súvisia

s vyjednávaním. Tieto akcie sú založené na výmene správ medzi agentmi. Agent
zákazník žiada o ponuku, agent predajca ju zasiela, zákazník sa rozhoduje, či ju prijme
alebo nie. Detailné informácie sa u jednotlivých akcii líšia. Ich štruktúra je daná
ontológiou72 a obsahuje dáta, ktoré si agenti vymieňajú: cena, podiel na trhu, množstvo
tovaru, hodnota vplyvu poruchy, apod.
Samotný proces extrakcie správania agentov, ktorých sme detailne popísali
vyššie z logovacieho súboru o udalostiach je chronologicky znázornený na Obr. 30.
V prvom kroku process miningového procesu bola z logovacieho súboru extrahovaná
množina všetkých sekvencií 𝑆, ktoré reprezentujú správanie jednotlivých agentov počas
vyjednávacieho obdobia. Keďže bolo nájdených mnoho podobných sekvencií, ďalším
krokom bolo identifikovanie vzorov správania. K tomuto účelu boli použité metódy
LCSS a T-WLCS, čím sa uskutočnilo meranie podobnosti sekvencií.

72

Ontológia je vo všeobecnosti formálna, explicitná špecifikácia zdieľaných pojmov v problémovej oblasti.
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Obrázok č. 30 Extrakcia správania agentov pomocou sekvencií

Zdroj: Upravené podľa Vymětal, Šperka, Slaninová, Spišák (2013).

Obidve metódy hľadajú najdlhšiu spoločnú sekvenciu 𝛼 porovnávaných
sekvencí 𝛽𝑥 a 𝛽𝑦 , kde 𝛼 ⊆ 𝛽𝑥 ⋀ 𝛼 ⊆ 𝛽𝑦 a 𝛽𝑥 ∈ 𝑆 a 𝛽𝑦 ∈ 𝑆 so vzťahom k obom
metódam. Podobnosť bola vyčíslená na základe:
(𝑙(𝛼)ℎ)2

𝑆𝑖𝑚(𝛽𝑥 , 𝛽𝑦 ) = 𝑙(𝛽

𝑥 )𝑙(𝛽𝑦 )

Kde 𝑙(𝛼) je dĺžkou najdlhšej spoločnej subsekvencie 𝛼 pre sekvencie 𝛽𝑥 a 𝛽𝑦 , 𝑙(𝛽𝑥 ) a
𝑙(𝛽𝑦 ) sú dĺžky porovnávaných sekvencií 𝛽𝑥 a 𝛽𝑦 , a

ℎ=

𝑀𝑖𝑛 (𝑙(𝛽𝑥 )𝑙(𝛽𝑦 ))
𝑀𝑎𝑥 (𝑙(𝛽𝑥 )𝑙(𝛽𝑦 ))

Na základe konkrétnej metódy pre nájdenie podobnosti sekvencií bola vytvorená
matica podobností sekvencií typu |𝑆| × |𝑆|, kde |𝑆| označuje kardinalitu (počet prvků)
množiny 𝑆. Tato matica môže byť reprezentovaná použitím nástrojov teórie grafov. Na
vizualizáciu vzťahov z matice bol zostrojený ohodnotený graf 𝐺(𝑉, 𝐸), kde množina 𝑉
je reprezentovaná množinou sekvencií 𝑆 a hrany 𝐸 sú ohodnotené váhou 𝑤. Táto váha
je definovaná podobnosťou sekvencií. Napriek tomu však graf, ktorý vznikol bol
rozsiahly pre účely ďalšieho spracovania. Pre lepšiu reprezentáciu výsledkov boli preto
použité metódy spektrálnej analýzy pomocou Fiedlerovho vektoru a algebraickej
konektivity (Fiedler, 1975). Pomocou týchto metód je možné rozdeliť graf na menšie

129
komponenty, ktoré potom môžeme interpretovať ako vzory správania. Podľa týchto
vzorov správania skonštruujeme ohodnotený graf, v ktorom je každý agent popísaný
svojím správaním a hrany v grafe vyjadrujú podobnosť agentov na základe ich
správania.
Tabuľka č. 9 Ohodnotený graf sekvencií – LCSS metóda, podobnosť > 0,5

Parametre
Uzly
Izolované uzly
Hrany
Spojené komponenty
Priemerná úroveň
Priemerná vážená úroveň

Hodnoty
214
2
12158
4 (166, 46, 1, 1)
56 813
37 436

Zdroj: Upravené podľa Vymětal, Šperka, Slaninová, Spišák (2013).
Obrázok č. 31 Vzory správania - najväčší komponent pomocou metódy LCSS

Zdroj: Upravené podľa Vymětal, Šperka, Slaninová, Spišák (2013).

Analyzovaný logovací

súbor

o udalostiach

obsahuje

23566

záznamov

s vyjednávaním 20 predajcov a 500 zákazníkov. V prvej fáze bolo extrahovaných 551
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sekvencií, z ktorých bolo 168 jedinečných. Nasledujúce tabuľky a obrázky znázorňujú
príklady výsledkov, ktoré môžu vzniknúť po analýze sekvencií. Tab. 9 znázorňuje popis
ohodnoteného grafu sekvencií s úrovňou podobnosti väčšou než 0,5. Popisované
výsledky boli získané metódou LCSS. Z Tabuľky 9 vyplýva, že metóda LCSS rozdelila
sekvencie na 4 spojité komponenty s veľkosťami 166, 46, 1 a 1 sekvencií. Každý
komponent obsahuje sekvencie, ktoré sú si podobné. Prvé dva komponenty sú príliš
veľké pre definíciu vzoru správania. Najväčší komponent zo 166 sekvenciami, ktorý
reprezentuje v tomto prípade zákazníkov bol podrobený spektrálnej analýze v ďalšom
kroku. Spektrálna analýza ho rozdelila na 4 menšie komponenty s 60, 58, 32 a 16
sekvenciami. Obr. 31 znázorňuje ohodnotený graf sekvencií. Uzly v grafe reprezentujú
jedinečné sekvencie a hrany predstavujú podobnosť medzi nimi. Farby znázorňujú
komponenty podobných sekvencií, získané spektrálnou analýzou. Po analýze boli
nájdení 4 skupiny agentov zákazníkov s podobným správaním v rámci populácie
zákazníkov.
Tab. 10 obsahuje zoznam agentov s príslušnými vzormi správania z najväčšieho
komponentu.
Tabuľka č. 10 Popis najväčšieho komponentu - LCSS metóda

Komponent
C1

Veľkosť

Agenti

60

C2

58

C3

32

C4

16

ca0011, ca0379, ca0393, ca0250, ca0472, ca0245, ca0147, ca0197,
ca0286, ca0338, ca0342, ca0224, ca0375, ca0350, ca0185, ca0381,
ca0485, ca0044, ca0128, ca0470, ca0089, ca0173, ca0111, ca0408,
ca0366, ca0211, ca0243, ca0383, ca0039, ca0489, ca0352, ca0432,
ca0134, ca0013, ca0481, ca0190, ca0175, ca0374, ca0438, ca0329,
ca0353, ca0311, ca0024, ca0256, ca0091, ca0475, ca0337, ca0260,
ca0457, ca0163, ca0001, ca0041, ca0087, ca0436, ca0332, ca0143,
ca0355, ca0447, ca0031, ca0253
ca0274, ca0303, ca0273, ca0440, ca0345, ca0247, ca0418, ca0124,
ca0398, ca0313, ca0261, ca0466, ca0033, ca0469, ca0056, ca0240,
ca0090, ca0483, ca0187, ca0027, ca0298, ca0214, ca0129, ca0360,
ca0036, ca0060, ca0486, ca0450, ca0002, ca0053, ca0140, ca0479,
ca0216, ca0085, ca0411, ca0395, ca0198, ca0448, ca0348, ca0354,
ca0047, ca0219, ca0125, ca0189, ca0343, ca0297, ca0463, ca0005,
ca0172, ca0403, ca0478, ca0426, ca0328, ca0170, ca0015, ca0188,
ca0416, ca0006
ca0182, ca0055, ca0153, ca0169, ca0424, ca0233, ca0488, ca0014,
ca0378, ca0437, ca0399, ca0195, ca0127, ca0490, ca0391, ca0131,
ca0376, ca0071, ca0265, ca0037, ca0496, ca0318, ca0467, ca0347,
ca0387, ca0494, ca0246, ca0054, ca0092, ca0372, ca0223, ca0213
ca0228, ca0362, ca0093, ca0109, ca0120, ca0344, ca0207, ca0052,
ca0272, ca0004, ca0212, ca0201, ca0205, ca0050, ca0097, ca0331

Zdroj: Vymětal, Šperka, Slaninová, Spišák (2013)
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Po aplikácii metódy spektrálnej analýzy na druhý najväčší komponent bolo
identifikovaných 8 skupín agentov s podobným správaním. Obr. 32 predstavuje iný
príklad výstupu analýzy. Zobrazuje ohodnotený graf sekvencií, generovaných metódou
T-WLCS s váhou podobnosti väčšou ako 0,9. Zobrazená sieť obsahuje na zvolenej
úrovni 8 komponentov. Každý komponent reprezentuje iný typ správania agentov.
Obrázok č. 32 Vzory správania - metóda T-WLCS

Zdroj: Vymětal, Šperka, Slaninová, Spišák (2013)

Obidve

metódy

s rôznou

úrovňou

podrobnosti

v konečnom

dôsledku

identifikovali 8 skupín agentov s rôznym typom správania. Tri podskupiny boli
identifikované v rámci zákazníkov, dve podskupiny reprezentovali predajcov a ostatné
tri skupiny reprezentovali informačného agenta, agenta manažéra a agenta porúch.
Identifikáciou týchto skupín agentov môžeme poukázať na to, či sa predpokladané
správanie zákazníkov alebo definované správanie predajcov zhoduje s reálnym
správaním. Bližšou analýzou jednotlivých skupín sme schopní odhaliť odchýlky
a identifikovať konkrétnych zamestnancov, ktorí nevykazujú predpokladané výsledky
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a podobne. Zhluková a spektrálna analýza patria k užitočným nástrojom process
miningových techník s nezanedbateľnou vizualizačnou schopnosťou.

Používajú sa

najmä pri analýze organizačnej perspektívy a súvisia s teóriou grafov a komplexných
sietí. V poslednej kapitole tejto časti práce bude predstavená prípadová štúdia, ktorá
využíva rôzne process miningové metódy na príklade reklamačného podnikového
procesu.

5.8 Prípadová štúdia - Reklamačný proces v DISCO (Process mining
v praxi)
Disco73 je profesionálny process miningový nástroj holandskej spoločnosti
Fluxicon. Fluxicon vznikol v roku 2009 aktivitou process miningových vedcov, ktorí sa
sústredili a stále sústredia na Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) pod vedením
profesora Wila van der Aalsta, ktorý je aj riaditeľom Data Science Center Eindhoven
(DSC/e). Prvý produkt Fluxiconu bol nástroj Nitro, ktorý sa zameriava na pomerne
zložitý proces získavania procesných dát z IT systémov a jeho transformáciu na formát,
ktorý môže byť použitý na process mining. Nitro sa v súčasnosti používa po celom
svete vedcami a v praxi na konverziu surových dát (raw data) na udalostné logy, ktoré
sú analyzované v známom akademickom process miningovom nástroji ProM74 (Príloha
6).
Zatiaľ čo ProM je robustný, komplexný a výkonný nástroj, ktorý sa používa
hlavne pre vedecké účely a experimenty s dátami a algoritmami, Disco je pomerne
jednoduchý a je ideálny pre kontakt s praxou. Bol vytvorený na základe mnohých
konzultácii s firmami, podnikmi a organizáciami, ktoré potrebovali nasadiť process
mining v jednoduchej a užívateľsky príťažlivej forme a integruje väčšinu princípov
a postupov, objasnených v tejto práci.
5.8.1

PREDSTAVENIE FUNKČNÝCH OBLASTÍ
Rozšírený popis funkčných oblastí nasadenie Disco popisuje napr. článok

zakladateľov Fluxiconu Gunthera a Rozanit (2012), z ktorého uvádzame stručnú
charakteristiku.
73
74

http://www.fluxicon.com/products/
http://www.promtools.org/doku.php
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Automatické objavovanie procesov (Automated process discovery) –
heslom tejto funkcionality je „Nechajte Disco, nech za Vás urobí
modelovanie a Vy sa zamerajte na analýzu“. Pomocou process
miningovej technológie umožňuje Disco vytvárať estetické a prehľadné
procesné mapy priamo zo surových dát. Disco ponúka rôzne úrovne
abstrakcie a výber zo šiestich vizualizačných metrík, ktoré sa okamžite
prejavia v zobrazení procesnej mapy. Bez ohľadu na komplexnosť
procesu alebo jeho komplikovanosť je možné použiť filtre a aplikovať
ich priamo na aktivity a cesty v procese.



Animácia procesných máp (Process map animation) – „Sledujte, ako sa
Váš proces prebúdza k životu a identifikujte v ňom problémové oblasti
(bottlenecks).“ Niekedy je nutné oprostiť sa od statických a detailných
analytických pohľadov a pozrieť sa na proces z vtáčej perspektívy. Disco
umožňuje vytvárať a spúšťať animácie, ktoré vizualizujú priebeh
procesu,

resp.

ho

prehrávajú.

Animácie

umožňujú

užívateľovi

identifikovať problémové oblasti v procese. V neposlednom rade takýto
spôsob prezentácie pôsobí efektne a profesionálne.


Detailné štatistiky (Detailed statistics) – poskytujú všetky informácie,
ktoré užívateľ potrebuje o logu vedieť. Ako často bola spustená táto
aktivita? Je skutočne tento pracovník taký rýchly vo vybavovaní
refundácií, ako to o sebe tvrdí? Disco a jeho štatistický pohľad toto
umožňuje

zistiť.

Užívateľ

získava

prehľad

o dátach

pomocou

prehľadných interaktívnych grafov a môže sa vnoriť hlbšie k detailnejším
informáciám o aktivitách, zdrojoch a hodnotách atribútov.


Inštancie procesov (Cases) – umožňujú skúmať dáta až k jednotlivým
inštanciám procesov a udalostiam. Disco pomáha odkrývať často
prekvapivé informácie, ktoré sa na prvý pohľad zdajú nepravdepodobné.
V pohľade, ktorý zobrazuje všetky inštancie procesov ponúka Disco
inšpekciu a štatistiky jednotlivých inštancií a dráh. Pomocou tejto
funkcionality môžeme jednoduchšie identifikovať tie inštancie, ktoré
prebiehajú

očakávane

v dennodennej

prevádzke

podniku

alebo

organizácie a na druhej strane tie inštancie, ktoré sú výnimkou
(odchýlkou) od bežného priebehu.
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Filtre (Filters) – sú najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom ako sa
dostať k detailným informáciám o našich dátach. Filtre sú v Discu veľmi
rýchle a umožňujú sa pri analýze zamerať na časový priebeh, odchýlky,
výkon, atribúty, vzťahy medzi udalosťami, apod.



Import a export – je pomerne jednoduchý, pretože Disco umožňuje
implicitne pracovať so súbormi CSV a MS Excel. Import a export je
možný aj do prednastaveného formátu ProM, do MXML formátu a do
XES. XES je oficiálny formát, schválený konzorciom IEEE na výmenu
logovacích súborov.



Projektový management – zabezpečuje kontrolu nad veľkými
a komplexnými projektmi analýzy logovacích súborov. Disco umožňuje
vytvárať kópie dátových súborov, ktoré vznikajú uplatnením rôznych
filtrov a pohľadov na originálne dáta. Kópie je možné popísať
poznámkami, aby užívateľ nezabudol na charakteristiky, ktoré mu
konkrétny dátový súbor poskytuje. V prípade, ak je záujem o zdieľanie
analýz medzi spolupracovníkmi, tak toto je ideálna možnosť, ako ho
zaistiť.

5.8.2

UKÁŽKOVÁ ANALÝZA
Každá process miningová analýza vo všeobecnosti musí mať stanovený cieľ.

Cieľ sa vzťahuje predovšetkým k problémovým oblastiam podniku alebo organizácie,
predpokladom, ktoré je potrebné testovať alebo k výkonnostným cieľom samotnej
podnikateľskej činnosti. Typické ciele analýzy sú:


Analyzovať, ako proces vyzerá v skutočnosti. Je odlišný od nami
očakávaného procesu?



Verifikovať sťažnosti ohľadom dĺžky trvania procesu alebo konkrétnej
aktivity. Skutočne skončí každá inštancia procesu do nami stanoveného
času?



Identifikovať odchýlky v nami stanovenom procese. Čo sa deje
v skutočnosti? Nie je tých chýb príliš mnoho?

Dáta, ktoré sú potrebné na úspešný process mining musia minimálne obsahovať
Case ID, ktoré identifikuje inštancie procesov. Ďalšie dáta sú Aktivita, ktorá identifikuje
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aktivity v procese, ktoré sa vykonávajú a nakoniec Čas, ktorý identifikuje poradie
aktivít (môže ich byť viac, napr. čas začatia a čas dokončenia). Dáta v podobe
logovacieho súboru získavame najčastejšie z IT systému daného podniku alebo
organizácie.
Obrázok č. 33 Mapovanie stĺpcov v programe Disco

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.
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V ďalšom texte sa pozrieme na prácu s konkrétnymi dátami. Predmetom nášho
záujmu bude logovací súbor reklamačného procesu výrobcu elektroniky. Zdrojom
originálneho logovacieho súboru je Queeensland University of Technology, Braisbane,
Australia (QUT), ktorá poskytla tento log do výuky MOOC predmetu Business Process
Management (BPM)75.
Upravený logovací súbor má štruktúru CSV tabuľky (Príloha 7) s týmito
stĺpcami: „Objednavka ID“; „Status“; „Zamestnanec“; „Cas dokoncenia“; „Kanal“. Log
zachytáva časový priebeh udalostí v riadkoch tabuľky. Údaje pre jednotlivé stĺpce sú
oddelené čiarkou. Po spustení nástroja Disco naimportujeme CSV súbor (Obr. 33)
a priradíme jednotlivým stĺpcom nášho logu kategórie (Case ID, Activity, Time,
Resource, Others) tak, aby Disco pochopilo význam stĺpcov. Tejto činnosti hovoríme
mapovanie. Na obrázkoch 34 a 35 je možné vidieť celú procesnú mapu reklamačného
procesu a výrez z celej mapy. Procesná mapa vznikne po správnom mapovaní stĺpcov
pôvodnej tabuľky a znázorňuje reálny priebeh procesu, založenom na logovacom
súbore. Obdĺžniky predstavujú aktivity. Čím sú aktivity tmavšie, tým sú spustené
častejšie, pretože náš pohľad je v tomto prípade založený na absolútnej frekvencii
aktivít. Šípky medzi aktivitami znázorňujú postupnosť aktivít. Hrúbka čiary indikuje
frekvenciu činností. Čím je čiara hrubšia, tým častejšie došlo k prechodom medzi
konkrétnymi aktivitami. Frekvencie spustenia sú pri aktivitách a šípkach explicitne
zobrazené.
Týmto spôsobom môže užívateľ získať prehľad o tom, ako vlastne samotný
proces funguje a z akých krokov pozostáva. Pri pohľade na logovací súbor v podobe
CSV by toto nebolo možné. Reklamačný proces (Obr. 34 – Globálny pohľad a Obr. 35
– Bližší pohľad) začína aktivitou Objednavka vytvorena. Táto aktivita je štartovacou
aktivitou celého reklamačného procesu. V prípade, že zákazník chce reklamovať tovar,
zakúpený u predajcu, v tomto prípade dodávateľa, tak musí vytvoriť objednávku
reklamácie a dodať príslušné dokumenty. V prípade, že dokumenty chýbajú nasleduje
aktivita Vyziadanie chybajucich dokumentov. Má sa na mysli kópia faktúry, dodací list,
záručný list, apod. Pri odberateľoch, ktorí sú dlhoročnými partnermi alebo majú
s dodávateľom prepojené informačné systémy (napr. extranet alebo SCM) tento krok
nie je nutný a reklamovaný tovar je doručený dodávateľovi aktivitou Preprava
logistickym partnerom. V 27 prípadoch bola objednávka po vytvorení zrušená.
75

https://moocs.qut.edu.au/learn/fundamentals-of-bpm-october-2015
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V ostatných prípadoch nastáva schvaľovací proces (aktivity Poziadavka schvalena L1,
Poziadavka schvalena L2, Poziadavka schvalena L3, Poziadavka zamietnuta,
Poziadavka zamietnuta L1, Schvalene, Tovar zaslany, atď.).
Obrázok č. 34 Globálna procesná mapa

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.
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Zvláštnym prípadom aktivity je Specialna refundacia zaslana. V tomto prípade
sa jedná o výmenu tovaru za nový, nepoškodený. Táto aktivita prebehla 184 krát. Táto
prvá schvaľovacia časť reklamačného procesu končí aktivitou Tovar prijaty a pri každej
inštancii procesu dochádza k doručeniu reklamovaného tovaru do sídla dodávateľa.
Následne proces pokračuje kontrolnou a refundačnou časťou, kedy dochádza ku
kontrole, či je tovar naozaj možné reklamovať z hľadiska poškodenia, nefunkčnosti,
apod.
V 290 prípadoch bol tovar skontrolovaný u obchodného partnera, ktorý má na
starosti opravy v aktivite Partner pre opravu – kontrola. 88 prípadov bolo u partnera
pre opravu zamietnutých v aktivite Partner pre opravu – zamietnutie. 198 prípadov bolo
schválených ako oprávnených. V ostatných prípadoch bola reklamácia uznaná
a refundácia bola vyplatená. Tovar, ktorý bol uznaný ako poškodený resp. nefunkčný
bol zlikvidovaný.
Obrázok č. 35 Výrez z globálnej procesnej mapy

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.

Pre získanie lepšej predstavy o dynamike podnikového procesu je možné spustiť
animáciu procesu, kde môžeme vidieť samotný priebeh procesu naživo. V procesnej
mape (Obr. 36) začnú prúdiť jednotlivé inštancie, ktoré sú znázornené žltou farbou
a podľa frekvencií ich výskytu v procesnej mape sa intenzita a plocha žltej farby
zväčšuje. Tie aktivity, ktoré sú zapojené do procesu sa znázornia tmavomodrou farbou.
Takýmto spôsobom sa dá prehrať celý logovací súbor. Výhodou je kompresia času,
ktorú si užívateľ nastaví. Analytik môže takto odhaliť tie miesta v podnikovom procese,
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ktoré sú úzkym hrdlom, sú najviac zaťažené a ďalej môže pracovať iba s takto
postihnutými oblasťami procesnej mapy.
Obrázok č. 36 Animácia procesnej mapy – globálny pohľad

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.

Na Obr. 37 vidíme lokálny animačný pohľad, ktorý je zameraný na
schvaľovaciu časť reklamačného procesu. Najvyššia frekvencia inštancií procesov sa
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nachádza v tomto prípade medzi aktivitami Objednavka vytvorena, Vyziadanie
chybajucich dokumentov a Poziadavka schvalena L1. Je to celkom logické, pretože
drvivá väčšina všetkých obchodných prípadov prechádza týmito

aktivitami.

Obchodnému analytikovi to naznačuje, že akýkoľvek problém, ktorý by vznikol v tejto
oblasti, napr. výpadkom kľúčových pracovníkov, technológií, apod. by bol pre samotný
podnik veľkým rizikom, ktoré by bolo spojené v prípade kolapsu schvaľovania
reklamácií s nespokojnosťou zákazníkov. Na druhej strane vidíme, že ďalšie stupne
schvaľovania Poziadavka schvalena L2 a Poziadavka schvalena L3 nie sú takmer vôbec
vyťažené. Pre obchodného analytika by to mal byť signál, aby sa zamyslel nad ich
existenciou. Minimálne stupeň číslo tri by mohol byť zrušený a naopak, týmto by sme
mohli posilniť schvaľovací proces v prvom stupni. Z animácie je taktiež vidieť, že po
schválení objednávky sa tato vracia späť na schvaľovanie aktivitou Poziadavka
schvalena L1. Toto by mohlo napovedať, že priebeh reklamačného procesu vykazuje
v tejto oblasti odchýlky od bežne očakávaného priebehu. Posúdiť anomálie, rozdiely
a odchýlky by mal obchodný analytik, ktorý pochádza z podniku alebo organizácie. Aj
preto by mal byť process mining nasadzovaný interne a užívateľom by mal byť
pracovník podniku.
Obrázok č. 37 Animácia procesnej mapy – lokálny pohľad s lištou priebehu

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.

V spodnej časti Obr. 37 vidíme lištu priebehu, na ktorej je zachytený čas, aby
sme mohli identifikovať problematické oblasti aj v závislosti na čase ich výskytu.
Užívateľ má možnosť preskočiť v čase, spustiť si animáciu za určité obdobie (napr.
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letné prázdniny, koniec účtovného obdobia, vianoce, apod.) a nastaviť si jej rýchlosť.
V následnosti na predchádzajúce identifikovanie prípadných problémových oblastí sa
pozrieme detailnejšie na začiatok schvaľovacieho procesu. Na Obr. 38. Vidíme, že
celkový počet objednávok je 1138 (Objednavka vytvorena), z toho schválených je 995
(Poziadavka schvalena L1). Problém, ktorý sme identifikovali už skôr pri pohľade na
schvaľovaciu časť reklamačného procesu bol enormný počet vrátených objednávok.
Ďalší problém pri detailnejšom pohľade môžeme zbadať v počte inštancií procesov,
kedy je nutné vyžiadať chýbajúce dokumenty (1130). Toto naznačuje, že prvotný krok
vytvárania objednávok a začatia reklamačného procesu by si žiadal kompletnejšie
podávanie reklamácií so všetkými požadovanými dokumentmi už na strane zákazníka,
tzn. podávateľa reklamácie. Týmto by sa na strane dodávateľa ušetrilo značné množstvo
zdrojov a času, ktoré doplnenie chýbajúcich dokumentov na jeho strane vyžaduje.
Ponúka sa tu riešenie napr. v podobe webovej služby, ktorá by umožňovala prístup
k záznamom dodávateľa ohľadom nákupu a expedovania tovaru v prípade, že zákazník
nie je schopný dohľadať príslušné dokumenty o nákupe konkrétneho tovaru.
Obrázok č. 38 Analýza problémovej oblasti

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.
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Po importovaní logovacieho súboru do Disca a prvotnej vizuálnej analýze
globálnej procesnej mapy a vybraných problémových oblastí každého analytika
zaujímajú aj kvantitatívne údaje o priebehu podnikových procesov. Disco ponúka
komplexné štatistiky, ktoré sa zameriavajú na zobrazenie času, frekvencie výskytu,
varianty a rôzne iné parametre aktivít, inštancií procesov, apod. Na Obr. 39 môžeme
vidieť základný prehľad štatistík všetkých inštancií procesov v logovacom súbore.
Obrázku dominuje grafické znázornenie frekvencie výskytu udalostí v čase. Logovací
súbor zachytáva udalosti v rámci reklamačného procesu od 23.11.2011, 13:12:00 hod.
do 23.1.2012, 11:55:00 hod. Počet udalostí (riadkov v logovacom súbore) je 9032, počet
inštancií procesov (cases) je 1338, počet aktivít (activities) je 32. Priemerná dĺžka
inštancie procesu je 15,5 dňa a medián je 9 dní. V spodnej časti obrázka sú zobrazené
jednotlivé inštancie procesu s príslušným poradovým číslom (Case ID), počtom udalostí
(Events) – znázornenými aj graficky pomocou progress baru, počtom variant (Variant),
časom začatia a ukončenia a v neposlednom rade s dĺžkou v dňoch a hodinách.
Obrázok č. 39 Štatistiky logovacieho súboru

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.

Príloha č. 8 znázorňuje globálne štatistiky reklamačného procesu pre varianty
a aktivity, ktoré sa v procese objavujú. Jednotlivé aktivity sú na obrázku zoradené podľa
frekvencie ich spustenia. V dolnej časti obrázku vidíme ich absolútne a relatívne
frekvencie. Obchodný analytik týmto môže získať prehľad o tých najdôležitejších
aktivitách, ktoré sú vykonávané často a naopak zistí, ktoré aktivity nie sú z hľadiska
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dokončenia reklamačného procesu také časté a tým dôležité. Počet aktivít je 32.
Minimálna frekvencia aktivít je 1, tzn., že v priebehu reklamačného procesu počas 1
roka a 2 mesiacov sa nachádza aktivita, ktorá bola vykonaná len 1 krát. Priemerná
frekvencia aktivít je 282,25 a medián je 145. Maximálna frekvencia aktivity je 1338
a v spodnej časti okna vidíme, že ide o aktivitu Objednavka vytvorena. Smerodajná
odchýlka frekvencií aktivít je 346,22.
Ďalší zaujímavý pohľad je na pracovníkov podniku a ich účasť na vykonávaní
aktivít (Príloha 9). Týmto spôsobom môžeme kvantitatívne posúdiť výkonnosť
pracovníkov a ich dôležitosť pri vykonávaní konkrétnych aktivít. V Prílohe 9 sú
zachytené aj štatistiky kanálov, prostredníctvom ktorých boli objednávky vytvorené:
Diler, Internet a Call centrum.
Obrázok č. 40 Štatistiky inštancie procesu

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.

Obr. 40 znázorňuje štatistiky inštancie procesu (Case360). Táto inštancia
pozostáva z 11 aktivít. Jej výskyt začal 28.11.2011, 9:27:00 hod. a trvala 50 dní a 23
hodín. Keďže priemerná dĺžka inštancií je 15.5 dňa je zrejmé, že táto inštancia nie je
štandardnou a mala by byť okrem iných centrom záujmu analytika. V tabuľkovom
pohľade na Obr. 40 vidíme červenou farbou zobrazený čas, v ktorom táto inštancia
prebiehala a v spodnej časti vidíme 11 aktivít, z ktorých sa inštancia skladá. U aktivít je
znázornený pracovník (Resource), ktorý danú aktivitu vykonával, kedy ju vykonával
a koľko mu to trvalo. Zároveň vidíme z akého kanála reklamácia prišla. Podobným
spôsobom sa môžeme zamerať na ľubovoľnú variantu a inštanciu procesu a detailne si
ju analyzovať (Obr. 41 a 42). V Prílohe 10 vidíme grafický pohľad na inštanciu procesu
s detailným procesným zobrazením sekvencií aktivít aj s časmi a dĺžkou ich trvania.
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Obrázok č. 41 Pohľad na variantu (Variant 1) a inštanciu procesu (Case 369)

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.
Obrázok č. 42 Pohľad na varianty (Variant 5) a inštanciu procesu (Case 695)

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.

V analýze môžeme pokračovať aplikovaním rôznych typov filtrov. Jedným
z nich je výkonnostný filter (performance filter). Pomocou výkonnostného filtra
môžeme napr. zistiť, že 75% všetkých inštancií sa ukončí do 15 hodín a 19 minút (Obr.
43).
Obrázok č. 43 Výkonnostný filter, aplikovaný na inštancie procesu

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.

Pri analýze subsekvencie inštancií môžeme pomocou výkonnostného filtra zistiť,
že 62% všetkých inštancií a 81% aktivít sa vykoná do 4 dní a 17 hodín pri analýze
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absolútnych frekvencií. Takýto pohľad na štatistiky umožní obchodnému analytikovi
identifikovať príliš dlho trvajúce inštancie (Obr. 44). Ich podrobnejšou analýzou môže
zistiť, akým kanálom boli reklamácie prijaté, ktoré aktivity sa v týchto inštanciách
objavili, ktoré oddelenia ich mali na starosti, ktorí pracovníci a v akom čase požiadavky
spracovali, apod.
Obrázok č. 44 Výkonnostný filter

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.

Výkonnostný pohľad (performance view) na časť procesnej mapy znázorňuje
Obr. 45. Tento pohľad nám umožňuje identifikovať prechody medzi jednotlivými
aktivitami (workflow) tak, že výrazná červená šípka symbolizuje oblasti s najdlhším
časom prechodu. Takýmto spôsobom môžeme identifikovať výrazný problém pri
preprave reklamovaného tovaru (aktivita Preprava logistickym partnerom) do miesta
dodávateľa, ktorá trvá až 68 mesiacov, čo je absolútne neprijateľné. Ďalší problém
nastáva po uznaní špeciálnej refundácie (náhrada za nový tovar). Prechod medzi
aktivitami Poziadavka schvalena L3 a Refundacia zaslana trvá až 73,3 mesiacov, čo je
viac než 6 rokov. Prechod medzi aktivitou Preprava logistickou spoločnosťou a prijatím
reklamovaného tovaru Tovar prijaty trvá 55,7 mesiacov. Ďalším problémom je
likvidácia tovaru, ktorá trvá 49,6 mesiacov. Vyššie uvedené výkonnostné parametre
naznačujú, že dodávateľ sa stretáva s celkom vážnym problémom logistického
charakteru.
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Obrázok č. 45 Výkonnostný pohľad na časť procesnej mapy reklamačného procesu

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.

Obr. 46 znázorňuje detailnú štatistiku problémového prechodu medzi aktivitami
Poziadavka schvalena L3 a Zmena mnozstva, ktorý trvá maximálne 56,5 mesiacov.
Obrázok č. 46 Detailná štatistika prechodu medzi aktivitami

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.

Tento prechod sa počas sledovaného obdobia reklamačného procesu aktivoval
74 krát. Priemerná dĺžka prechodu je 23,2 dní, minimálna dĺžka je 2,5 hodiny a medián
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činí 24,3 dňa. Z tejto štatistiky môžeme inštancie, ktoré spadajú do tohto prechodu ďalej
filtrovať a zistiť napr. kedy došlo k vyššie uvedenému maximálnemu trvaniu tohto
prechodu, kto na ňom pracoval, aké oddelenie, apod. Príloha 11 znázorňuje podobnú
štatistiku prechodu medzi aktivitami Schvalene a Poziadavka schvalena L1, ktorá je
zároveň aj odchýlkou od bežného logického vykonávania aktivít. Po schválení
požiadavky nie je nutné, aby bola požiadavka schvaľovaná opätovne. Na základe vyššie
uvedených analýz je zrejmé, že reklamačný proces si vyžaduje významné prehodnotenie
logistických aktivít dodávateľa a zmenu v procese, ktorá je zameraná na zbytočné
vracanie schválených požiadaviek do schvaľovacieho procesu. Zároveň sme
identifikovali úzke hrdlá reklamačného procesu, ktoré spôsobujú nadmerné časové
zdržanie a navrhli sme posilnenie najviac frekventovaných aktivít na začiatku procesu.
Dôvodom zdržaní a úzkych hrdiel procesu môže byť viacero faktov. Napr. nedostatok
zdrojov (pracovníkov), ktorí sú zodpovední za vykonávanie dotknutých aktivít alebo ich
nadmerná vyťaženosť, ktorá spôsobuje meškanie. Potencionálnym dôvodom môže byť
aj firemná politika, ktorá identifikuje aktivitu ako aktivitu s nízkou prioritou, ktorej sa
manažér venuje napr. len raz za 4 týždne a medzitým sa s obchodnými prípadmi nedeje
nič. Obchodný analytik potom musí konzultovať tieto problémy s manažérmi
a konkrétnymi pracovníkmi.
Obrázok č. 47 Problémová oblasť: aktivity a prechody

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.
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Process mining mu efektívne ukáže miesto a čas, kde k problémom dochádza.
Aplikovaním ďalších filtrov vo vybranej problémovej oblasti môžeme analyzovať
príčiny vzniku odchýlok v reklamačnom procese. Problémovou oblasťou sú teda
aktivity Poziadavka schvalena, Objednavka vratena a Schvalene a prechody medzi
nimi.
Obrázok č. 48 Problémová oblasť: pracovníci

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.
Obrázok č. 49 Problémová oblasť: kanály

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.
Obrázok č. 50 Problémová oblasť: aktivity

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.
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Frekvenciu výskytu a smer prechodov medzi aktivitami znázorňuje Obr. 47.
Pracovníci, ktorí sú potencionálnymi zdrojmi nelogického vracania schválených
požiadaviek sú zobrazení na Obr. 48. Na ďalších obrázkoch vidíme predmetné kanály
(Obr. 49), aktivity (Obr. 50) a časový priebeh dotknutých inštancií procesu (Obr. 51).
Obrázok č. 51 Problémová oblasť: inštancie procesu

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.

Na záver ukážkovej analýzy si ukážeme niekoľko špecifických analytických
úloh, ktoré by mali uzavrieť túto kapitolu. Typickým spúšťačom process miningovej
analýzy reklamačných procesov sú sťažnosti zákazníkov, ktorým vadí, že ich
reklamácia trvá neúmerne dlho a v niektorých prípadoch ani po roku nezačala.
Úvodným krokom v takomto prípade býva zistenie, koľko inštancií reklamačného
procesu behom nami sledovaného obdobia (1 rok a 2 mesiace) bolo dokončených
a vybavených. Obr. 52 ponúka odpoveď na túto otázku. V podstate to bolo 24%
inštancií procesov a 29% aktivít bolo dokončených. Nekompletné inštancie sa javia vo
výsledku našej analýzy kratšie, pretože ešte neboli vykonané všetky aktivity, ktoré
inštancia obsahuje. Týmto spôsobom sa nám môže priemerný čas inštancie javiť kratší
a tým pádom neodráža verne realitu. Aby sme mohli pri analýze reklamačného procesu
dostať naozaj reálne výsledky musíme zvoliť dlhší časový úsek, na ktorom budeme
analyzovať priebeh procesu.
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Obrázok č. 52 Počet dokončených inštancií reklamačného procesu

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.

Ďalšou analytickou otázkou ohľadom nášho reklamačného procesu môže byť,
ktorý kanál sa využíval najčastejšie pri zahájení reklamačného procesu, pri ktorom nám
chýbali niektoré dokumenty a proces musel byť pozastavený do času, kým dokumenty
nebudú doručené. Aplikovaním filtrov a štatistík na vybrané problémové oblasti je
odpoveď jednoznačná. Nekompletné vytvorenie objednávky malo na starosti call
centrum v 4 prípadoch (Obr. 53), internetové reklamácie v 91 prípadoch (Obr. 54)
a napokon díler v 1035 prípadoch (Obr. 55).
Obrázok č. 53 Nekompletné vytvorenie objednávky: kanál „Call centrum“

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.
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Obrázok č. 54 Nekompletné vytvorenie objednávky: kanál „Internet“

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.
Obrázok č. 55 Nekompletné vytvorenie objednávky: kanál „Díler“

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.

Ďalšími zaujímavými zisteniami je napr. skutočnosť, že v 4 prípadoch bola
zákazníkovi uznaná a vyplatená refundácia (alebo zaslaný nový tovar) bez toho, aby
zákazník doručil nefunkčný, resp. poškodený tovar dodávateľovi. Nakoniec v 1 prípade
bola zákazníkovi vyplatená refundácia 2 krát (Obr. 56).
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Obrázok č. 56 Dvojité vyplatenie refundácie

Zdroj: Vlastné spracovanie v programe Disco.
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Záver
Hlavným cieľom habilitačnej práce bolo analyzovať a navrhnúť inovatívne
možnosti aplikácie informačnej podpory riadenia podnikových procesov a process
miningu na operatívnej úrovni podnikovej praxe. Obsahovou náplňou habilitačnej práce
bolo procesné riadenie a to predovšetkým predstavenie a využitie dvoch technológií riadenie podnikových procesov a process mining pri analýze podnikových procesov.
Úvodná časť práce sa venovala teoretickým princípom, historickému vývoji
a fázam životného cyklu BPM. V tejto časti bola vysvetlená podstata identifikácie,
objavovania, analýzy, redesignu a automatizácie podnikových procesov a ich prínos pri
snahách o ich kontinuálne zlepšovanie a dopad na hospodárenie podniku alebo
organizácie. Druhá časť práce bola venovaná formálnemu predstaveniu disciplíny
procesného modelovania v podobe notácií, ktoré sa používajú pri návrhu procesných
modelov (prechodové systémy, Petriho siete, Workflow siete a BPMN modely).
Procesné modely predstavujú základný aparát, ktorý sa používa pri riadení podnikových
procesov a reprezentujú abstraktný pohľad na procesy. Vyvrcholením habilitačnej práce
bola posledná kapitola venovaná process miningu ako inovatívnej disciplíne, ktorá sa
používa pri odhaľovaní informácií spracovaním logovacích súborov o udalostiach
(reálne dáta). Logovacie súbory sa získavajú extrahovaním dát z podnikových
informačných systémov a predstavujú záznam o priebehu podnikových procesov.
Získané

informácie

v podobe

procesných

modelov

pomáhajú

analyzovať

a diagnostikovať podnikové procesy s cieľom ich neustáleho zlepšovania. V tejto časti
práci bol takisto predstavený návrh aplikácie pokročilej process miningovej techniky –
text miningu – na príklade reálnych dát zo simulačného nástroja MAREA. V prípadovej
štúdii reklamačného procesu v prostredí nástroja DISCO bolo demonštrované použitie
všetkých prezentovaných techník v podnikovej praxi. Prípadová štúdia predstavuje
vzorovú analýzu podnikového procesu, ktorú je možné aplikovať na ľubovoľný
podnikový proces. Podmienkou je disponovať dostatočne reprezentatívnym logovacím
súborom o udalostiach.
Prezentovaná problematika má značný vedeckovýskumný význam, ktorý súvisí
najmä s rigoróznym formálnym charakterom základných metód riadenia podnikových
procesov a process miningu. Aplikácia tejto problematiky do prostredia podnikov
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umožňuje využiť výhody informačnej podpory na operatívnej úrovni riadenia. Doména
modelovania

podnikových

procesov

sa

približne

5

rokov

objavuje

medzi

vedeckovýskumnými aktivitami Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské
univerzity v Opavě v podobe viacerých vedeckovýskumných projektov. V súčasnosti sa
reálne podnikové dáta spracovávajú v projekte SGS (studentská grantová soutěž)
Slezské univerzity v Opavě „Pokročilé metody získávání dat a simulační techniky v
oblasti podnikových procesů“ v podobe logovacích súborov o udalostiach jedného
z popredných výrobcov automobilov v ČR (Príloha č. 12).
Autor je autorom alebo spoluautorom viacerých publikačných výstupov v tejto
oblasti. V rámci vedeckovýskumnej a pedagogickej aktivity sa okrem oblasti
procesného riadenia venuje aj oblastiam modelovania a simulácií finančných trhov, elearningu, e-governmentu a inovačného potenciálu malých a stredných podnikov. Autor
bol riešiteľom alebo spoluriešiteľom viacerých vedeckovýskumných projektov na
Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Slezské univerzitě v Opavě, kde
v súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry podnikové ekonomiky a managementu.
Nasadenie procesného riadenia a predovšetkým realizácia BPM a process
miningových metód na podnikové procesy podniku alebo organizácie môže priniesť
značné zlepšenia v oblasti výkonu spoločnosti (produktivita a zisky). Na druhej strane je
potrebné uviesť, že BPM aktivity sú finančne nákladné a pracovne náročné. Budúci
výskum autora bude venovaný aplikácii predstavených princípov a postupov na reálne
dáta rôznych podnikových procesov (výrobné, logistické, apod.).
Záverom práce si autor dovolí použiť niekoľko výrokov Michaela Hammera,
priekopníka procesného riadenia. Každý typ práce má procesný charakter. Každý proces
je lepší ako žiaden proces. Dobrý proces je lepší ako zlý proces. Aj dobrý proces môže
byť lepší. Každý dobrý proces sa stane zlým procesom, ak nie je neustále riadený.
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