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Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří  
výstup, který má pro zákazníka hodnotu

EPC(Event–driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami a daty. 
Jeden z mnoha názorných modelů



1 Proces definovaní informačního obsahu s využitím metody PQM

Metoda PQM (Process Quality Management) byla původně vyvinuta firmou IBM v 
návaznosti na metodu BSP (Business System Planning) a její úspěšnost si můžeme doložit 
tím, že už byla úspěšně aplikována v mnoha společnostech v západní Evropě i ostatních 
průmyslově vyspělých zemích světa. Svůj pohled zaměřuje zejména na identifikování poslání, 
cílů a faktorů úspěchu jako celku a podnikových procesů. Tím dosáhneme toho, že 
definované procesy skutečně korespondují se stanoveným posláním podniku, pomocí faktorů 
úspěchu je pak možno měřit jejich vliv na přispívání k naplnění podnikových cílů, a tak nelézt 
procesy tzv. kritické, které jsou rozhodující pro správný chod organizace. Metodu PQM 
můžeme zařadit mezi metody, které postupují při analýze podniku „shora dolů“ (top-down) a 
jejím přínosem má být zhodnocení stávajících IT aplikací a návrh na jejich případnou 
reorganizaci. Mimo tohoto hlavního cíle - výsledků pro plánování, vyplynou ještě další 
přínosy, např.: důsledky pro vlastní systém řízení podniku
Hlavní cíle metody PQM lze stručně popsat takto:

 identifikovat klíčové procesy nutné pro úspěch podniku
 posoudit stávající investice do IT
 zhodnotit úroveň jejich dosavadního plánování
 určit potřeby nových investic do systému IT
 stanovit jejich prioritu
 zajistit vhodnost nových aplikací IT pro podnik a jejich koordinaci s aplikacemi již 

využívanými



1.1 Postup dle metody PQM

Schéma metody PQM

Metoda je navržena jako týmová práce vrcholového vedení podniku. Tým by měl být složen 
přibližně z deseti členů (nejlepší týmová spolupráce). Menší počet se jeví jako nedostatečný, 
při větším počtu může naopak docházet k těmto komplikacím:

 potíže s udržením kontroly
 horší možnosti koordinace práce jednotlivých členů

Členy týmu by měli být klíčové osobnosti managementu organizace a zainteresovaných 
podnikových útvarů. Ty si pak můžou určit nejbližší spolupracovníky a asistenty, kteří by 
však neměli mít přímí vliv na plánovací a kontrolní schůzky.

Osoba, která je zodpovědná za naplnění poslání podniku, se stává vedoucím týmu tzv. 
„sponzorem“. 
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Úkoly sponzora:
 předsedat schůzím
 řídit diskuse
 mít přehled o momentálním stavu věcí
 mít odpovědnost za plánování celého průběhu práce

V týmu by také neměl chybět pracovník mající zkušenosti s metodou PQM a navrhováním 
informačních systémů všeobecně, tzv. „koordinátor“. (V anglické literatuře název této funkce 
přesně zní „facilitator“ což je odvozenina ze slovesa „facilitate“ - usnadnit).

Úkoly koordinátora:
 asistovat sponzorovi při použití metody PQM
 dohlížet na správné provádění metodologie

Koordinátorem je obvykle externí pracovník, ale může to být i pracovník z vlastního Útvaru 
pro IS. Rozhodující pro úspěšné aplikování metody PQM je ovšem týmová spolupráce uvnitř 
týmu. Členové týmu musí mít zájem na splnění společného cíle a nikoliv na prosazování 
svých osobních zájmů.

1.2 Definování poslání podniku
Posláním, dle metody PQM, rozumíme vysvětlení toho, proč vlastně celá organizace 

existuje a co je jejím hlavním smyslem. Představuje jakousi základní normu pro řídící 
pracovníky i jejich podřízené. Jsou s ní seznámeny všechny interní skupiny, popřípadě i 
zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři. 
Formulace poslání se pak stává kolektivní záležitostí. Je nutné pro jeho neustálé naplňování, 
aby se jeho tvorby zúčastnili  všichni členové vrcholového vedení společnosti a  ztotožnili se 
s ním.

1.3 Stanovení dominantních vlivů
V tomto kroku se identifikují dominantní vlivy, které nejvíce ovlivňují naplnění 

poslání a tím i celý výsledek činnosti podniku. Praxe ukázala,že nejvhodnější metodou na 
jejich nalezení je práce formou brainstormingu.  Tato metoda umožňuje, aby každý člen týmu 
mohl uvést jakýkoliv faktor, o němž je přesvědčen, že ovlivňuje dosažení poslání. Pro úspěch 
brainstormingu je velmi důležité vytvořit otevřenou pracovní atmosféru, při níž jsou 
potlačeny: emoce, osobní ambice, sympatie a antipatie,  aby každý člen týmu mohl přispět k 
dosažení konečného výsledku, bez ohledu na podřízenost nebo nadřízenost vůči ostatním 
členům týmu. Zajištění takové atmosféry a takových podmínek skupinové diskuse je velice 
náročným úkolem sponzora, který ji řídí.

Závěrečné zpracování pomocí  analýzy matice S.W.O.T. následně přinese pohled na vlastní 
podnik z hlediska jeho předností a silných stránek (Strengths), slabin (Weaknesses), 
příležitostí trhem nabízených (Opportunities) a ohrožení (Threats). 
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