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Abstract: Using workflow principles in e-learning 
In the article authors discuss the suitability of using workflow system in cooperation with e-learning 
environment. Firstly workflow terms are explained and their relation to the area of education is pointed 
out. Two ways of using workflow systems are offered: (1) the workflow system used for planning and 
management of individual students ways through the educational process, and (2) the administrative 
workflow system for better management of administrative issues of educational institution. For the 
illustration, the course of Knowledge technologies taught at FIM UHK is chosen. 
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1. Úvod do workflow 

Označení workflow v současné době nesou četné nástroje a metodologie, často si navzájem velmi 
nepodobné. Neuškodí proto, když začneme několika definicemi ve zněních, která předkládají [1] a [2]. 
Podle terminologického slovníku instituce Workflow Management Coalition (WfMC) se pojmem 
workflow rozumí automatizace podnikového procesu (celého anebo jeho části), během kterého jsou 
dokumenty, informace nebo úkoly předávány od jednoho účastníka procesu k druhému podle sady 
procedurálních pravidel. Termínem proces se označuje množina jedné nebo více propojených 
činností, které společně přispívají k dosažení podnikového cíle. Pro potřeby automatického zpracování 
slouží definice procesu. Tato definice zahrnuje:  

 síť činností, neboli logických kroků procesu a jejich vztahů, přičemž činnosti mohou být 
manuální nebo automatizované,  

 kritéria k zahájení, přerušení či ukončení procesu, 

 informace, týkající se jednotlivých činností, například informace o účastnících, datech, 
přidružených aplikacích apod. 

Nejmenší jednotka, která má časový rámec, se nazývá činnost. Činnost je buď manuální nebo 
automatizovaná, v závislosti na tom, zda její provedení vyžaduje lidského účastníka či nikoli. 
Účastníkem workflow je zdroj, vykonávající práci reprezentovanou výskytem činnosti v rámci výskytu 
procesu. Činnosti se dělí do pracovních úkolů, přidělovaných účastníkům.  

Teoretická koncepce workflow se realizuje prostřednictvím systému řízení workflow, který definuje, 
vytváří a řídí průběh procesů. Systém řízení workflow zahrnuje následující komponenty [6]: 

 nástroj pro definici procesů umožňuje definovat procesy, přiřadit jim role a stanovit pravidla, 

 výkonné jádro workflow řídí činnost systému, monitoruje průběh workflow a případně vyvolává 
externí aplikace, 

 správce úkolů zprostředkovává komunikaci mezi jádrem a uživateli, případně reguluje 
pracovní zatížení uživatelů a přerozděluje nevyřízené položky, 

 uživatelské rozhraní zajišťuje komunikaci mezi správcem úkolů a uživatelem (jedná se buď o 
samostatnou komponentu, anebo jde přímo o část správce úkolů). 
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