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Metodika tvorby obchodních požadavkĤ na informaþní systém
Methodology of Information Technology Business Requirements Creation
Hana Neníþková
Abstract
Purpose of the article The topics of business analysis has been is rapidly developed approach recently. It is used as a supporting tool for enterprise business goals ensuring through informations systems availability. Methodologies currently used for that analysis are focusing mainly to detailed
specification of business requirements. But attention should be paid also to connections and interfaces
from identified requirements to changes in company organizations, which should be caused by future
information systems implementations.The goal of this article is to find appropriate methods of approach and steps needed for information systems business requirements definition and their implications and relationships among organizational and process issues in the company.
Scientific aim of this article Scientific aim of this article is based on the relationships from business
requirements to other business issues identification and their justification and explanation. Those relationships were found, discussed and described also in diagrams to serve as a methodical base of practical approach to business analysis, mainly in the phase of information systems business requirements
elicitation and analysis.
Methodology/methods Selected scientific articles and other literature published with busi-ness
analysis and business requirement theme are mainly used to support discussion of business requirements creation. The secondary research was performed from those materials and the findings were
discusses. Experiences from my own practice were also helpfuly used to fill the induction of conclusions.
Findings Findings are based on currently used methodological approaches to business requirements
creation. They have been identified as business analysis components. These approaches consist of
several steps and iterations without relationships outside the project scope. Business processes and
supported IT services should be taken into account.
Conclusions (limits, implications etc) Conclusions are focused on relationships indentification to be
covered by business requirements creation. Identified relationships to business processes and IT services (ITIL processes) have different direction which should influence the business requirements
creation.
Keywords: business analysis, business process, business requirement, information system, IT service, ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
JEL Classification: M15, M21, O31
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Úvod
PĜi tvorbČ moderního informaþního systému, aĢ už se jedná o jeho první implementaci
þi modernizaci stávající podoby systému, je
potĜeba se vždy zamČĜit na správnou formulaci
obchodních požadavkĤ jeho budoucích uživatelĤ. Pokud se zamČĜíme na informaþní systém
sloužící jako podpora pro vykonávání primárního obchodního zámČru firmy, tzn. systém
podporující interní chod firmy, pak jeho budoucími uživateli budou þlenové obchodních
jednotek (þasto oznaþováno anglickým výrazem „business“). PĜi formulaci požadavkĤ se
tedy musíme zamČĜit na zjištČní potĜeb tČchto
jednotek, a to tak, abychom zachytili i hledisko
strategických cílĤ a plánovaných oblastí pro
rozvoj obchodu.
Formulace požadavkĤ na informaþní systém je v souþasné dobČ považována za souþást
tzv. business analýzy (vzhledem k ustálenému
používání anglického výrazu „business“ v tomto pĜípadČ nevolím jeho þeský ekvivalent, nýbrž ponechávám pĤvodní výraz), kterou lze
charakterizovat jako metodický rámec obsahující souhrn technik a krokĤ, které napomáhají
právČ k lepšímu pochopení práce v oblasti obchodního pĤsobení firmy þi organizace ve
vztahu k tvorbČ informaþního systému (LeeKlenz, Sampaio, Wood-Harper, 2010). Specifickou þástí business analýzy je sestavení obchodních požadavkĤ na systém (tzv. business
requirements). V tomto þlánku se zabývám
zejmé-na otázkou tvorby tČchto požadavkĤ a
jejich vazeb na bezprostĜední okolí budoucího
informaþního systému (ve vztahu k obchodním
procesĤm a jimi podporovaným službám),
podpoĜenou teoretickými východisky. Cílem je
identifikace hledisek, závislostí a metodických
krokĤ, které jsou nezbytné pro sestavení
správných a úplných obchodních požadavkĤ,
které pak mohou být rozpracovány do konkrétních typĤ požadavkĤ na systém (zejména
funkþních požadavkĤ). ZároveĖ na základČ
tČchto požadavkĤ je možno mČnit (optimalizovat) i jejich bezprostĜední okolí v oblasti obchodních procesĤ a služeb (Spanyi, 2006).
Konkrétní požadavky pak slouží jako hlavní
podklad pro sestavení architektury Ĝešení nového, pĜípadnČ inovovaného informaþního
systému, zároveĖ také zmínČného bezprostĜedního okolí. Samotná architektura bu-

doucího informaþního systému již není v pĜedkládaném þlánku obsažena.
Teoretickými východisky použitými pro nalezení hledisek a metodických krokĤ nezbytných
pro obchodní požadavky z pohledu business
analýzy je jednak provedený sekundární výzkum
dostupné literatury ve formČ vČdeckých publikací na toto téma, jednak sekundární analýza a
diskuse používaných metodik pro tvorbu business analýzy, a v neposlední ĜadČ také indukþní
východiska z vlastní praxe v oboru business
analýzy tvoĜené jako podklad pro implementaci
informaþních systémĤ.
1 Vymezení pĜíležitostí pro identifikaci metodických postupĤ pĜi tvorbČ obchodních požadavkĤ na informaþní systém
Tvorba obchodních požadavkĤ mĤže být
chápána (Maguire, 2004) jako proces sbČru a
strukturalizace informací získaných jak z dostupné dokumentace a stávajících obchodních
procesĤ, dále také z firemních strategií a strategických cílĤ a samozĜejmČ také z informací získaných od budoucích uživatelĤ. DĤležité pĜi
tČchto aktivitách je ovšem správné porozumČní
tČmto informacím a správná identifikace jejich
vzájemných vazeb. Pokud nejsou veškeré informace pochopeny správnČ, existuje reálné riziko,
že budoucí podoba informaþního systému nebude identifikovaným požadavkĤm odpovídat i
pĜesto, že tyto požadavky v nich budou zahrnuty
(vzájemné vazby odvíjející se zejména od ĜádnČ
pochopeného obchodního procesu a návaznosti
na firemní strategii budou však implementovány
nesprávnČ). Tento fakt bývá historicky nejþastČjší slabou stránkou implementace informaþního
systému (Maguire, 2004). Proto je dĤležité zahrnout do procesu sbČru tČchto požadavkĤ mimo
jiné i rozhovory s uživateli vedené na téma provázanosti jednotlivých požadavkĤ (vzhledem k
relativnČ uzavĜenému vývoji informaþních systémĤ bez hlubší komunikace s uživatelem tento
proces není v souþasných trendech ještČ pĜíliš
zažitým).
ýastým problémem pĜi vývoji informaþního systému je nespojitost obchodních požadavkĤ
s procesem vývoje software zejména ve fázi
pĜípravy designu informaþního systému
(Carvalho, Escovedo, Melo, 2009). Pro pĜípravu
designu je totiž potĜeba požadavky uživatelĤ
zafixovat a neumožnit jejich další zmČnu. Toto
provedení je však problematické zejména z dĤvodu, že ve fázi designu jsou identifikovány
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nové vazby mezi požadavky, které þasto zpČtnČ vedou právČ ke zmČnČ tČchto požadavkĤ.
Celý proces je pro udržení nemČnnosti obchodních požadavkĤ takĜka neudržitelný. JeštČ
problematiþtČjší je to v pĜípadČ optimalizace
(modernizace) již existujícího informaþního
systému. PĜi soustĜedČní na napravení neefektivních procesĤ využití systémĤ se tvĤrci požadavkĤ obvykle soustĜedí pouze na konkrétní
systém a místo reálné optimalizace tak dochází
k jakési ohraniþené suboptimalizaci tohoto
systému (Carvalho, Escovedo, Melo, 2009).
Pokud je naopak k optimalizaci pĜistoupeno
pĜíliš široce a komplexnČ, projektový cíl se
obvykle stává pĜíliš ambiciózním (Carvalho,
Escovedo, Melo, 2009). Proto je pĜi implementaci informaþního systému problémem najít
správné hranice tohoto systému a identifikace
toho, co bude zahrnuto v pĜedmČtu implementace, a co již zahrnuto nebude.
Další oblastí vhodnou pro zamyšlení pĜi
tvorbČ požadavkĤ na informaþní systém je
oblast testování. Testování software je vnímáno jako samostatná disciplína, ve které se
ovšem ztrácí pevná spojitost s uživatelskými
požadavky. NapĜ. Patton (2002) uvádí, že
pĜedpokládané funkcionality software rozhodne až vývojový tým na základČ obdržených
požadavkĤ. Obdržené požadavky však pĜi tomto pĜístupu postrádají spojitost s budoucím
testováním, protože není kladen dĤraz na jejich
otestování prakticky jedna ku jedné. Toto
zpČtnČ ovlivĖuje kvalitu získaných požadavkĤ
a jejich pĜípadné dospecifikovávání až pĜi finalizaci designu. I v testování se tak mĤže objevit
pĜíliš slabá spojitost mezi vývojem informaþního systému a jeho použitím.
Uvedené pĜíležitosti jsou vhodným podkladem pro nalezení metodických východisek
pro identifikaci a sbČr takových obchodních
požadavkĤ na budoucí informaþní systém, které podpoĜí maximální vyhovČní budoucího
produktu pĤvodním zámČrĤm a oþekáváním
jeho uživatelĤ.
2 Metodická východiska pro tvorbu obchodních požadavkĤ na informaþní systém
PĜi tvorbČ obchodních požadavkĤ je možno se opĜít o nČkolik metodických rámcĤ.
Hlavním z nich jsou podklady sestavené Mezinárodním institutem business analýzy (International Institute of Business Analysis – IIBA)

založeném v Torontu (Kanada) v roce 2003.
Tento institut publikoval v roce 2009 již verzi
2.0 knihy A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge“ (BABOK), která se stává de
facto svČtovým standardem pro identifikaci a
analýzu požadavkĤ na výsledný produkt (zejména na informaþní systém).
Dalším metodickým podkladem je využití
modelovacího jazyka UML (Unified Modeling
Language), poprvé publikovaného v roce 1997
pod záštitou firmy Rational (Konisová, Müller,
2004). Tento jazyk se stal rovnČž standardem
pĜedevším pro vizualizaci a dokumentaci informaþních systémĤ a požadavkĤ na nČ (Chalin,
Sinnig, Torkzadeh 2008). BABOK využívá tento
jazyk k tvorbČ detailních požadavkĤ na informaþní systém.
Z uvedených dvou metodických pĜístupĤ je
v rámci tohoto þlánku kladen dĤraz zejména na
metodiku pĜístupu ke sbČru požadavkĤ na informaþní systém. Jedná se o nČkolik krokĤ, pomocí kterých jsou požadavky identifikovány,
sestaveny a analyzovány tak, aby byly pĜipraveny pro tvorbu specifikace (pĜípadnČ architektury
Ĝešení) budoucího informaþního systému.
Prvním krokem tvorby obchodních požadavkĤ (Carvalho, Escovedo, Melo, 2009) je tzv.
odvození požadavkĤ (requirements elicitation).
Odvození požadavkĤ je založeno na faktu, že
uživatelé nemají vždy pĜesnou pĜedstavu, jak
chtČjí, aby budoucí informaþní systém fungoval,
i pĜesto, že znají podobu souþasných þi budoucích obchodních procesĤ, které by mČly být tímto systémem podpoĜeny. Proto je vhodné získat
pĜedevším povČdomí o jejich potĜebách. Tyto
potĜeby mohou na první pohled vypadat nekonzistentnČ a neúplnČ, nicménČ postupnými analytickými kroky je možno z nich definovat správné
požadavky na informaþní systém.
PĜi odvozování požadavkĤ je potĜeba zaþít
vymezovat pĜedmČt budoucího Ĝešení zejména z
pohledu jakýchsi hranic systému, které definují,
co do další analýzy bude a nebude patĜit (tzv.
system boundary). Vymezení tČchto hranic systému je dĤležité zejména pro udržení efektivity
celé business analýzy, rovnČž také pro identifikaci „správných“ uživatelĤ, které je potĜeba do
tvorby obchodních požadavkĤ zapojit. Hranice
systému a identifikace správných uživatelĤ mĤže
být klíþem k eliminaci chybČjících požadavkĤ,
které nejsou do business analýzy vĤbec zahrnuty
(McConnel, 2006). Mezi chybČjící požadavky
obvykle patĜí (McConnel, 2006, s. 63-64) roz– 41 –
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hraní na okolní systémy, bezpeþnost, možnost
opakovaného použití tČchto požadavkĤ apod.
Druhým krokem tvorby obchodních požadavkĤ je jejich analýza (IIBA, 2009). Poté, co
jsou požadavky identifikovány pomocí jejich
odvození, musejí být detailizovány vzhledem k
fungování budoucího informaþního systému.
Pro tuto detailizaci se užívá metodiky UML,
zejména jsou využity tzv. pĜípady užití (use
cases), které popisují danou funkcionalitu budoucího informaþního systému (Konisová,
Müller, 2004). Díky využití UML je možno se
zamČĜit jak na funkþní požadavky na budoucí
informaþní systém, tak zajistit provázanost
tvorby tČchto požadavkĤ s prĤbČhem obchodních procesĤ ve firmČ. Tato provázanost je
zajištČna nutností sestavit procesní toky (vþetnČ alternativních Ĝešení) a jejich aktéry, což
vychází z podstaty UML.
PĜi detailizaci požadavkĤ je nutno vČnovat
zvýšenou pozornost kvalitativnímu odhodnocení naplnČní požadavku. Toto ohodnocení
tvoĜí podklad pro testovací scénáĜ akceptaþních testĤ budoucího informaþního systému.
Uživatelé musejí definovat, za jakých podmínek je pro nČ realizace daného požadavku akceptovatelná, a za jakých nikoliv (v pĜípadČ,
kde je to možné, je vhodné tuto akceptovatelnost vyjádĜit i kvantitativnČ).
KromČ detailizace a testovatelnosti obchodních požadavkĤ je nutno rovnČž tyto požadavky prioritizovat. Prioritizace je dĤležitá
zejména proto, že každá implementace informaþního systému je nákladovČ nároþná. V
dĤsledku této finanþní nároþnosti je potĜeba
identifikovat požadavky, které jsou pro pĜijetí
systémĤ dĤležité více a které ménČ. PĜi prioritizaci požadavkĤ je potĜeba zvolit adekvátní
prioritizaþní metodiku zohledĖující fakt, že pro
rĤzné budoucí uživatele má daný požadavek
jinou prioritu. PĜístup k prioritizaci je proto
vhodné zvolit pĜedem a zajistit jeho akceptování všemi uživateli.
3 DoplĖkové aktivity pro sbČr obchodních
požadavkĤ
KromČ konkrétních krokĤ realizace sbČru
obchodních požadavkĤ je nutné, aby business
analýza obsahovala i doplĖkové kroky (tyto
kroky definuje IIBA, 2009 jako další kroky
identifikace obchodních požadavkĤ, nicménČ
pro nalezení závČrĤ v tomto þlánku jsou kroky
identifikovány jako doplĖkové). Jedním z nich

je závČreþná validace požadavkĤ uživateli, která
nastává po provedení všech þástí analýzy požadavkĤ. Validace požadavkĤ zahrnuje kromČ
kontroly jejich faktické správnosti také posouzení, zda a nakolik požadavky odpovídají obchodním procesĤm a strategickým cílĤm organizace.
V pĜípadČ, že definovaný požadavek nemĤže
plnČ podpoĜit potĜeby organizace, je potĜeba v
rámci validace hledat náhradní Ĝešení, eventuálnČ je možno se vrátit do procesu analýzy požadavkĤ.
Další doplĖkovou aktivitou je správa požadavkĤ (requirements management) v prĤbČhu
jejich odvození, definice i validace. Správa požadavkĤ zahrnuje manažerské aktivity týkajících
se pĜípravy, popisu a schvalování metod použitých pro elicitaci, analýzu (vþetnČ zpĤsobĤ dokumentace) i validaci požadavkĤ. Jedná se o
aktivitu orientovanou na zásady projektového
Ĝízení a dokumentace prĤbČhu projektu. Bez této
aktivity by však byla snížena efektivita ostatních
krokĤ tvorby obchodních požadavkĤ.
Jako specifickou doplĖkovou aktivitu je
možno identifikovat podchycení souvislostí mezi tvorbou obchodních požadavkĤ na informaþní
systém a pojetím tzv. IT služeb (informaþnČ
technologických služeb) jako pĜedem definovaných celkĤ dodávajících urþitou hodnotu obsaženou v informaþních technologiích smČrem k
obchodním organizaþním jednotkám (Zowghi,
Jin, 2010). Hodnota obsažená v IT službách je
obvykle definována (Igbal, Nieves, 2007) uživateli jako funkþnost daného systému, která podporuje obchodní služby jako výstupy obchodních procesĤ, a dále dodavatelem informaþních
systémĤ jako souhrn možností informaþního
systému (tvoĜený dostupností systému, kapacitou, bezpeþností apod.). IT služby jsou obvykle
definovány jako základní prvek procesního pĜístupu k poskytování IT služeb a správČ vztahu
mezi poskytovatelem informaþních systémĤ
(pĜíp. IT služeb) a obchod-ními pĜíjemci, který
je nazýván ITIL – Information Technology Infrastructure Library (Van Bon, 2009). Uvedený
pĜístup je velmi rozšíĜen, nicménČ v rámci tohoto þlánku si dovolím upozornit pouze na jeho
souvislosti s tvorbou obchodních požadavkĤ ve
formČ spojitosti s IT službami.
IT služby Ĝízené dle ITIL (v pĜípadČ, že
jsou v dané firmČ zavedeny nebo se zavádČjí),
by mČly být pro tvorbu obchodních požadavkĤ
na informaþní systém dĤležité zejména z dĤvodu
jejich identifikovaných výhod (Kumbaara,
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2008), kterými jsou (v souvislosti s obchodními požadavky na budoucí informaþní systém)
zejména vyšší standard podpory informaþního
systému v prĤbČhu celého jeho životního cyklu, dále pĜístup umožĖující vyšší flexibilitu v
mČnícím se tržním prostĜedí z pohledu spolupráce mezi dodavatelem informaþ-ního systému a odbČratelem na stranČ obchodních organizaþních jednotek a umožnČní dodavateli
smČrovat pozornost své práce na primární obchodní zájmy uživatelĤ IT služeb. Tyto výhody
by mČly doplĖovat sbČr obchodních požadavkĤ
o hledisko dopadu na stávající IT služby a ITIL
procesy tyto služby spravující.
4 Diskuse metodických pĜístupĤ k tvorbČ
obchodních požadavkĤ
Veškeré metodicky podchycené aktivity
umožĖující efektivní tvorbu obchodních požadavkĤ na informaþní systém mohou být považovány jen za jeden z možných pĜístupĤ k
tvorbČ tČchto požadavkĤ, nikoliv za jedinou
efektivní metodiku. Stinnou stránkou tČchto
pĜístupĤ totiž je (Carvalho, Escovedo, Melo,
2009) i pĜes silnou koncentraci na porozumČní
obchodním procesĤm nevČnování velké pozornosti nutnosti redesignu tČchto požadavkĤ a v
podstatČ i vazeb pĜed tím, než je definována
cílová architektura informaþního systému.
Uživatelé by pĜi jejich odvozování již mČli
stanovit, jak bude informaþní systém podporovat budoucí obchodní procesy, jejichž opti-

malizace se obvykle spolu se zavedením informaþního systému provádí. Metodické pĜístupy
se však ne-zabývají vazbou na provedení optimalizace tČchto procesĤ, pĜestože tato aktivita
obvykle probíhající souþasnČ silnČ tvorbu obchodních požadavkĤ na informaþní systém
ovlivĖuje. Na základČ vazby mezi informaþním
systémem a jím podporovanými obchodními
procesy by mČla být analýza požadavkĤ na informaþní systém rozšíĜena o odvození a pĜípadnČ následnou analýzu požadavkĤ na re-design
podoby budoucích obchodních procesĤ, která
nemusí být pĜedmČtem daného projektu implementace informaþního systému. Celý proces
tvorby obchodních požadavkĤ by tedy mČl být
rozšíĜen dle Obrázku 1.
Obchodní požadavky jsou dle IIBA (2009)
obvykle vztaženy k obchodním procesĤm a strategickým potĜebám firmy na jedné stranČ a budoucí podobČ informaþního systému na stranČ
druhé. Ovšem možná souvislost s IT službami a
pĜípadnČ s procesy podporujícími poskytování
IT služeb provádČnými dle ITIL není obvykle
pĜímo Ĝešena (Rudd, Vernon, 2007). Vzhledem k
tomu, že trendem zejména velkých podnikĤ
(Kumbaara, 2008) je implementace ITIL pĜístupu, bylo by vhodné se pĜi tvorbČ obchodních
požadavkĤ zamČĜit rovnČž na vazby s IT službami. Tyto vazby vstupují do celého procesu
tvorby požadavkĤ dvojím zpĤsobem, a to:


Obrázek 1 Vazby mezi obchodními požadavky a obchodními procesy

– 43 –
ROýNÍK V – ýÍSLO 08 / VOLUME V – NUMBER 08

Zdroj: Vlastní výzkum

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU / TRENDS ECONOMICS AND MANAGEMENT

• v souvislosti s obchodními procesy, které
jako vstupy používají IT služby (þi ITIL procesy tyto služby dodávající)
• a dále v souvislosti s informaþními systémy,
na které jsou požadavky sestavovány.
Souvislost s obchodními procesy je ukotvena v budování vazeb mezi dodavatelem informaþních systémĤ a obchodním odbČratelem,
kdy v pĜípadČ, že jsou mČnČny obchodní procesy buć jako následek odvození obchodních
požadavkĤ nebo jako vstup pro toto odvození,
je nutno posoudit i stávající IT služby a procesy tyto služby spravující. Posouzení probíhá z
pohledu, zda dojde ke zmČnČ IT služeb þi
vzniknou nové (pĜípadnČ zaniknou existující).
Rozdíl mezi vazbami obchodních požadavkĤ
na IT služby a na obchodní procesy je v tom,
že IT služby jsou analyzovány až jako následek vytvoĜených obchodních požadavkĤ þi
obchodních procesĤ, naproti tomu obchodní
procesy mohou být i hybnou silou pro tvorbu
ob-chodních požadavkĤ. DĤvodem je to, že IT
služby tvoĜí pouze þást obchodních služeb, na
které je nahlíženo z tzv. end-to-end pohledu
(Kumbaara, 2008).
Souvislost IT služeb s informaþními systémy, které jsou pĜedmČtem tvorby obchodních
požadavkĤ, jak je uvedeno na Obrázku 2, je
tvoĜena tím, že budoucí informaþní systém
prochází v rámci svého životního cyklu jednotlivými ITIL procesy. Jestliže IT služby jsou

spravovány ITIL procesy (Van Bon, 2009) a
zároveĖ je jejich podstatou dodávka funkcionalit
informaþních systémĤ pro uživatele, pak je
možné, že jak tyto služby, tak ITIL procesy budou podrobeny v souvislosti s novými obchodními požadavky zmČnám (zahrnujícím i jejich
vznik þi zánik). Vždy, když je provádČna business analýza na urþitý informaþní systém, musí
být tato rozšíĜena i o obchodní procesy, které
bezprostĜednČ s tímto informaþním sys-témem
nemusejí souviset. To sice zvyšuje náklady na
celý projekt, zejména díky nutnosti zapojení více
obchodních uživatelĤ (þi zákazníkĤ) do celého
procesu implementace nového nebo inovovaného informaþního systému, nicménČ toto zapojení
má pĜímý vliv na efektivitu budoucího Ĝešení,
jakož i na eliminaci zmČn obchodních procesĤ
ve fázi specifikace (architektury Ĝešení).
Na Obrázku 2 je uvedena zpČtná vazba
pouze u analýzy. DĤvodem je, že analýza požadavkĤ na souþasný redesign IT služeb a ITIL
procesĤ mĤže ovlivnit analýzu obchodních požadavkĤ na redesign obchodních procesĤ.
Podobná situace nastává i u vazeb mezi požadavky na redesign obchodních procesĤ vyvolanými þi vyvolávajícími odvození požadavkĤ
na informaþní systém a existujícími IT službami
a je podporujícími ITIL procesy. Z Obrázku 3 je
podobnost vzájemných vazeb s Obrázkem 2
zjevná.


Obrázek 2 Vazby mezi obchodními požadavky a IT službami
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Obrázek 3 Vazby mezi obchodními procesy a IT službami

Na Obrázku 3 je podobnČ jako u vazby IT
služeb a obchodních požadavkĤ informaþního
systému uvedena pĜi odvození požadavkĤ na
redesign obchodních procesĤ vazba pouze
smČrem k IT službám. Je tomu tak z obdobného dĤvodu jako u vazby s tvorbou požadavkĤ
na informaþní systém. StejnČ jako u vazeb mezi existujícími IT službami a obchodními požadavky na informaþní systémy (viz Obrázek
2), i vazby obchodních procesĤ a IT služeb
jsou odvozovány jednosmČrnČ, a to smČrem od
obchodních požadavkĤ na obchodní procesy k
IT službám a ITIL procesĤm. Ovšem u analýzy
je již vazba uvedena obousmČrnČ. Zde je tomu
tak proto, že analýza požadavkĤ na redesign IT
služeb a ITIL procesĤ mĤže ovlivnit analýzu
obchodních požadavkĤ na redesign obchodních
procesĤ (napĜíklad v oblasti mČĜení pro naplnČní cílových parametrĤ IT služeb, jichž je
daný informaþní systém souþástí apod.).
Tvorba obchodních požadavkĤ dle business analýzy definované v IIBA, 2009 má tedy
širší hranice než jsou definovány v metodickém základu. PĤvodní, metodicky dané, hranice jsou identifikovány z pohledu požadavkĤ na
informaþní systém. Jestliže by byl pĜedmČtem
obchodních požadavkĤ jiný cíl než nový þi
inovovaný informaþní systém, pak je možné,
že by bylo nutné tyto hranice a z nich tvoĜené
vazby dále rozšíĜit. SouþasnČ s tím není v tomto þlánku definován koneþný výþet možných
vazeb pĜi tvorbČ požadavkĤ. Tato diskuse je

Zdroj: Vlastní výzkum

zamČĜena pouze na vazby zahrnující procesy a
služby ovlivnČné novým þi inovovaným informaþním systémem a jeho pĜepokládanou dodávkou (nejsou zde diskutovány napĜíklad vazby
ovlivnČné konkrétním produktem informaþního
systému dle jeho doménového zamČĜení).
ZávČr
Business analýza a tvorba obchodních požadavkĤ na informaþní systém a jejich metodické základy jsou shrnuty pĜevážnČ v IIBA, 2009,
která je spolu s UML modely popisujícími konkrétní zpĤsob tvorby obchodních požadavkĤ
svČtovČ uznávaným standardem. NicménČ uvedené metodické základy se soustĜedí primárnČ
na samotný informaþní systém, pĜiþemž se neorientují na obchodní procesy a služby zmČnou
(zavedením þi inovací) tímto informaþním systémem zpĤsobenou (napĜ. Dilvorth, Kochhar
2007). PĜi business analýze je však potĜeba vČnovat pozornost i tČmto vazbám.
Tvorba obchodních požadavkĤ tak s ohledem na diskusi provedenou v pĜedkládaném
þlánku ovlivĖuje a rozšiĜuje celý pĜedmČt budoucí implementace informaþního systému o
nutnost optimalizovat i obchodní procesy (pĜípadnČ pokud jsou obchodní procesy vstupem pro
nový nebo inovovaný informaþní systém, pak
musí být i tyto procesy znovu podrobeny sbČru
obchodních požadavkĤ, které mohou informaþní
systém ovlivnit) a o relevantní IT služby (pĜípadnČ ITIL procesy podporující dodávku IT
služeb).
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Obrázek 4 Vazby pĜi tvorbČ obchodních požadavkĤ na informaþní systém



Zdroj: Vlastní výzkum

Z dĤvodu existujících vzájemných vazeb
a vlivĤ musí být po celou dobu provádČní
business analýzy provádČna i analýza obchodních procesĤ a IT služeb (ITIL procesĤ), které
nemusejí být zahrnuty v pĤvodnČ ohraniþeném
systému vymezující samotný pĜedmČt pĜípravy
obchodních požadavkĤ na informaþní systém
(system boundary), a to pĜedevším proto, že
tyto procesy a služby mohou být ovlivnČny
novým informaþním systémem, pĜípadnČ jeho
budoucím provozem. SmČĜování tČchto vazeb
se zdĤraznČním pĤvodních hranic systému,
kterými jsou právČ obchodní požadavky na
informaþní systém, je uvedeno v Obrázku 4
tuþnČ.
Díky vazbám mezi obČma vČtvemi analýzy v Obrázku 4 je nutno provádČt celou analýzu v nČkolika iteracích (IIBA, 2009 uvádí nejþastČji 3 iterace), pomocí nichž se postupnČ
jednotlivé požadavky detailizují a umožĖují
stále podrobnČjší odhady prací na budoucím
Ĝešení. Uvedené tĜi iterace je možno použít na
každou analytickou vČtev zvlášĢ, ovšem na
jejich konci je vždy nutná vzájemnČ provazbe-

ná validace. PravdČpodobnČ je tím celá tvorba
business analýzy prodloužena a náklady na ni
zvýšeny, nicménČ snížení rizika vyplývajícího z
nedostateþnČ doĜešených vazeb na související
procesy a služby je evidentní.
Z nalezených závČrĤ vyplývá, že moderní
metodické pĜístupy zabývající se business analýzou a tvorbou obchodních požadavkĤ na informaþní systém by mČly vČnovat pozornost rovnČž
vzájemným vazbám budoucího informaþního
systému na související již existující (pĜípadnČ
budoucí) IT služby a obchodní procesy. Podchycení tČchto vazeb posílí efektivitu pĜípravy
design nových informaþních systémĤ a usnadní
jejich implementaci do existujícího prostĜedí ve
firmČ tak, aby bylo možno plnČ využít potenciálu, který nový þi inovovaný informaþní systém
nabízí. ZároveĖ jsou také posíleny vazby mezi
dodavatelem informaþních systémĤ a obchodním odbČratelem což usnadní další kroky vedoucí ke zvyšování efektivního využití informaþních
technologií pro podporu primárních obchodních
zámČrĤ firmy.
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