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Projekt zavádění EA v prostředí MHMP

– Klíčový projekt v gesci oddělení rozvoje IS/ICT odboru informatiky.

– Veřejná zakázka zpracována a vysoutěžena v roce 2017 

– Vítězný uchazeč - AutoCont CZ a.s.

– Celková cena veřejné zakázky 34.900.000,- Kč na období 3 let

– Etapa 1 a 2

– Zahrnovala metodiku, zavedení systému, tvorbu základního modelu a implementace nástroje

– V současnosti ukončena úspěšnou akceptací

– Celkovém objem plnění 3.492.000.- Kč bez DPH

– Etapa 3 

– Zahrnuje provoz a další rozvoj systému, včetně služeb externích architektů do roku 2020

– Realizace formou individuálních objednávek služeb s pevnou sazbou 
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Popis realizace - Etapa 1 a 2

– Sběr podkladových dokumentů a obsahu stávajících evidencí

– Upřesnění jednotlivých dílčích plnění na základě podkladů (dokument)

– Instalace nástroje – „Enterprise Architecture Repository“ nástroj (EARN)

– Úprava metodiky modelování a tvorba referenčního modelu EA

– Tvorba metodiky řízení procesu EA v prostředí MHMP

– Konzultace a pohovory k obsahu modelu

– Tvorba první verze AS-IS a TO-BE EA modelu

– Příprava podkladů/plánu pro 2 etapu

– Školení a prezentace výstupů, akceptační řízení s vypořádáním připomínek
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Projektový tým
– Gestor projektu zadavatele: Fares Shima

– Členové týmu zadavatele: 

David Vorlíček – vedoucí oddělení rozvoje IT

– Projektový vedoucí dodavatele: Jakub Tůma

– Vedoucí realizačního týmu AC: Petr Michálek

– Členové realizačního týmu:

Marin Tax (senior architekt, vedení modelu strategie/business vrstvy a implementace EARN)

Robert Gogela (bezpečnostní konz.)

Lukáš Vlček (technolog)

Michal Šnajdr (architekt)

Tomáš Bezouška (architekt)

Tomáš Vilím (architekt)

Jan Zachoval (projektová podpora)
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Vize EA v prostředí MHMP
– Agregace všech klíčových 

znalostí o organizaci jako 
celku do uceleného modelu

– Sdílení znalostí

– Řídící rámec

– Legislativa

– Strategie / Koncepce

– Procesy / Role / Lidé

– Systémy / Aplikace

– Infrastruktura

– Podpora procesů řízení

– Nástroj optimalizace
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TOGAF (ADM) - Proces řízení architektury jako cíl
… dnes prakticky nejrozšířenější světový standard pro EA

– Metodika pro

– rámec podnikové
architektury

– definuje

– principy

– pravidla

– postupy

– pokrývá architekturu

– Praxe a kontextu

– Strategickou

– Segmentovou

– Schopnostní
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Základní metamodel EA MHMP (Archimate 3.0)
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Navigační diagram 
kopíruje strukturu 
referenčního 
modelu



12 navržených scénářů užití EA
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1. Scénář užití EA - Strategické řízení a řízení koncepcí
• Vytvoření optimálního modelu cílů, indikátorů, principů, omezení.. (vazeb na vizi)
• Místo nestrukturovaného dokumentu máme optimalizovaný model strategie/koncepce
• Efektivní řízení podle cílů a hodnot indikátorů

2. Scénář užití EA - Řízení projektů a programů
• Rozpracování strategie vazby cílů strategie na výstupy rozvojových projektů
• Dokumentace požadavků – byznys a IT požadavky (dle TOGAF)
• Modely projektů – vazby business požadavků -> IT požadavky
• Dekompozice projektů na etapy
• Worflow modul – jednoduché řízení požadavků a jednoduché řízení projektů

3. Scénář užití EA - Procesní řízení (procesní/agendová optimalizace)
• Analýzy business procesů (také IT procesů)
• Optimalizace procesů (výkonnost, efektivita)
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4. Scénář užití EA - Personální řízení, pracovní popisy, kompetence
• Generování pracovních popisů z procesního modelu
• Pracovní popisy a kompetence jako jiný pohled na procesní model

5. Scénář užití EA - Efektivita pokrytí agend/procesů systémy/aplikacemi
• Získání znalosti o IT podpoře klíčových business procesů
• Cíl - Optimální automatizovaná podpora procesů

6. Scénář užití EA - Aplikační/systémová defragmentace
• Taktický Cíl – menší počet systémů s širším záběrem funkcí
• Strategický Cíl - Provozní úspora, vyšší efektivita

12 navržených scénářů užití EA
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7. Scénář užití EA – Aplikační/systémová integrace, sdílené služby
• Optimální spolupráce jednotlivých systémů
• Vyšší efektivita a výkonnost automatizované podpory procesů

8. Scénář užití EA - Technologická defragmentace/optimalizace
• Taktický Cíl – menší počet technologií 
• Strategický Cíl - Provozní úspora, vyšší efektivita

9. Scénář užití EA - Správa aktiv, provoz, řízení událostí, změn, problémů
• Definice (model) odpovědnosti za aktiva (SW, HW, procesy, cíle, projekty..)
• Efektivní správa všech aktiv infrastruktury
• Minimalizace rizik (např. notifikace expirace SLA) 

12 navržených scénářů užití EA
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10. Scénář užití EA - Bezpečnostní dokumentace (kybersecurity)
• Zatřídění aktiv (SW, HW) do security tříd
• Model odpovědností
• Eskalační procesy bezpečnostních incidentů.. atd.

11. Scénář užití EA - Finanční plánování, řízení rozpočtu
• Plánování/projekce/optimalizace provozních rozpočtů dle modelu/evidence
• Plánování/projekce/optimalizace investičních rozpočtů dle modelu strategie

12. Scénář užití EA - QM – řízení shody, rizika, audity, nálezy a opatření
• Dokumentace požadavků
• Dokumentace rizik a nápravných opatření
• Dokumentace procesů a odpovědností
• Dokumentace zpětné vazby taktických úkolů, plnění cílů atd. 

12 navržených scénářů užití EA
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1. Rozsah zpracovaných vstupů
• Zhruba 80 dokumentů v .DOCX a .PDF
• Zhruba 155 souborů/evidencí ve .XLSX
• Řádově stovky html stránek z portálu Praha.eu

2. Rozsah výstupů
• K dnešnímu dni cca 18.000 prvků – elementů Archimate
• Odhadovaný počet atributů (tagged values) cca 110.000
• K dnešnímu dni cca 35.000 vazeb mezi elementy
• K dnešnímu dni 663 diagramů

3. Doba realizace
• Základní model byl vytvořen v rekordním čase 2 kalendářních měsíců.

4.   Užitná hodnota
• Oproti jiným EA projektům, s výstupy mohou pracovat všichni, ne jen architekti
• Oproti jiným EA projektům má tento definován způsoby využití.

„HIGHLIGHTS“ – unikátnost projektu
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5. Revolučnost technologického řešení
• Unikátní česká technologie (Archirepo.com) zahrnující celý koncept „TOGAF continuum“. 
• Repository je realizováno nad relační databází se simulovanou objektovou vrstvou a sekundárním 

úložištěm ve formátu grafové databáze Neo4j.
• Repozitory řídí přístupová oprávnění až na úroveň jednotlivých elementů modelu a to i rámci 

jednoho diagramu. To je zcela unikátní vlastnost. Toto nezvládají ani světové „leader“ technologie. 
jako je SPARX Enterprise Architect nebo Bizzdesign.

• Systém je „100% web enabled“. K PLNÉMU ovládání stačí standardní prohlížeč.   
• Každý element, diagram nebo report má unikátní URL, které lze sdílet (pokud máte oprávnění).
• Obsah modelu lze prohlížet a komentovat bez znalosti Archimate notace – pomocí jednoduchých 

rozpadových struktur (hierarchických řezů). Toto je rovněž unikátní vlastnost.
• Kvalifikovaní uživatelé mohou v prostředí prohlížeče dokonce vytvářet diagramy – bez nutnosti 

instalovat speciální nástroje, nicméně podporovány jsou i všechny externí modelovací nástroje.
• Specialisté mohou analyzovat obsah modelu pomocí sofistikovaných dotazů a výstupních analýz 

vytvořených pomocí jazyka Cypher (technologie NEO4J).
• Využití pokročilých algoritmů strojového modelování pro vytvoření části (cca 25%) modelu.

„HIGHLIGHTS“ – unikátnost projektu



Enterprise Architecture Repository Nástroj (EARN)
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• Každý prvek, diagram nebo report EA modelu má svojí adresu (URL hyperlink).
• Tj. mohu poslat komukoli emailem odkaz na konkrétní prvek nebo diagram..

• Přístup k obsahu (prvku, diagramu) je řízen dle rolí a úrovně oprávnění.
• Každému zpřístupnit jen to co potřebuje, nebo co může zlepšit..

• Co mohu vidět, mohu komentovat !!
• Komentáře jsou vítané, je to důležitá zpětná vazba a zásadně zlepšují kvalitu modelu.

• Podpůrné reportovací funkce – sestavy:
• Přehled kdo, kdy, co – importoval, aktualizoval, změnil, upravil, komentoval.. 
• Celkový „log“ historie práce s modelem (viditelný dle práv samozřejmě)

EARN – elementární týmové funkce
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• Řízení EA procesu a práce architektonické kanceláře: 
• Projektový úkol/task – např. rozdělení souborů/dokumentace k importu.
• Projektový úkol/task – např. diagramy ke zkreslení jednotlivými architekty.
• Řízené připomínkování výstupů – např. diagramu/prvků EA s termínem.
• Schválení výstupu – např. části EA modelu – diagramů, množin prvků (kdo, co, do kdy).

• Řízení „TOGAF ADM“ témat a dalších návazných projektů:
• Evidence a řízení realizace požadavků (nových, změnových) skrz celý TOGAF ADM cyklus.
• Rozdělování úkolů-práce dle jednotlivých témat-bloků ADM cyklu.
• Podpora řízení libovolných návazných projektů dle metodiky (projekt=téma).

• Rozšířené užití EA pro IT procesy (COBIT/ ITIL / IT4IT) a „Asset management“:
• Řízení VŠECH požadavků na IT (ve vazbě na IT nebo procesní aktiva)
• Řízení provozních událostí a incidentů ve vazbě na aktiva (v repozitory EA modelu)
• Kybersecurity klasifikace aktiv, řízení rizik, nápravná opatření, QMS, GDPR atd.

EARN – využití nadstavby pracovních toků



Ukázky diagramů EA MHMP - aplikační vrstva:

– IS krizového řízení
– Praha_MHMP_SYS_L2_ISKŘ diagram nasazení_2018-01 https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-BB99BwaGAqAiKHK4

– Praha_MHMP_SYS_L2_ISKŘ funkce a služby_2018-01 https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-yr_CJwaGAqAiMBVI

– Praha_MHMP_SYS_L2_ISKŘ použitá rozhraní_2018-01 https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-zC_ApwaGAqAiMHlE

– GINIS EKO
– Praha_MHMP_SYS_L2_GINIS EKO digram nasazení_2018-01 https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-9JTT.waGAqAiKGB1

– Praha_MHMP_SYS_L2_GINIS EKO funkce a služby_2018-01 https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-a7I1.waGAqAiKFdx

– Praha_MHMP_SYS_L2_GINIS EKO použitá rozhraní_2018-01 https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-iaGABwaGAqAiKAA7

– VITA
– Praha_MHMP_SYS_L2_VITA Stavební úřad diagram nasazení_2018-01 https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-CH..wwaGAqAiKr.y

– Praha_MHMP_SYS_L2_VITA Stavební úřad funkce a služby_2018-01 https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-_.xuwwaGAqAiKr6H

– Praha_MHMP_SYS_L2_VITA Stavební úřad použitá rozhraní_2018-01 https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-dfu8wwaGAqAiKkPH

– PRAHA.EU, IS UPD (územní plán), PROXIO..

https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-BB99BwaGAqAiKHK4
https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-yr_CJwaGAqAiMBVI
https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-zC_ApwaGAqAiMHlE
https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-9JTT.waGAqAiKGB1
https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-a7I1.waGAqAiKFdx
https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-iaGABwaGAqAiKAA7
https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-CH..wwaGAqAiKr.y
https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-_.xuwwaGAqAiKr6H
https://mhmp.archirepo.com/archirepo/object/Id-dfu8wwaGAqAiKkPH


Diagram strategie MHMP 



Analytické rozhraní EA modelu (NEO4J/Cypher) 



Dotazy a diskuze


