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1 Úvod
1.1 Účel dokumentu
Účelem tohoto dokumentu je stanovení základního rámce postupu tvorby, údržby a užití
architektury v prostředí Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“ nebo též „Kraje“). Metodika
vychází z uznávaného rámce TOGAF, respektive části TOGAF ADM. Nejedná se o plný výčet
všech doporučených postupů ale pouze o výběr nejzásadnějších aspektů TOGAF ADM.
Metodika poskytuje jednotlivým architektům organizací MSK návod, jakým způsobem
modelovat architekturu organizace a to takovým způsobem aby se jednotlivé modely vzájemně
doplňovaly a společně vytvořily architekturu Kraje.

1.2 Základní definice použitých pojmů
V tabulce níže je uveden seznam všech důležitých pojmů použitých v této Metodice.
Pojem
Aplikační architektura
Architektura

Architektura ICT krajské
korporace

Definice pojmu
Popis struktury a interakcí aplikací jako skupiny schopností,
které obstarávají klíčové byznys funkce a řídí datová aktiva.
1. Formální popis systému nebo jeho detailní plán na
úrovni komponent vedoucí k jeho implementaci.
2. Struktura komponent a jejich vazeb včetně principů a
návodů, které řídí návrh a rozvoj v čase.
Pojem „Architektura ICT krajské korporace“ je odvozen od
pojmu „Podniková architektura“ dle rámce TOGAF.

Popis organizace byznysu a IT prostředí umožňující provoz
korporace. Použití architektonické disciplíny na nejvyšší
abstraktní úrovni v korporaci. Architektura ICT krajské
korporace se typicky používá při komunikaci a řízení změny,
mapuje většinou strukturu podnikání, IT prostředí,
identifikuje příležitosti pro zlepšení a pomáhá formovat
dlouhodobé transformační aktivity.
Architektura orientovaná Styl architektury (organizační (byznys) a technologické),
na služby
který je zaměřen na zjednodušení spolupráce různých částí
a s důrazem na pružnost v důsledku změn.
Architektura řešení
Popisuje jednotlivé byznys aktivity a její IT podpory.
Architektura řešení typicky odpovídá jednomu projektu
nebo fázi a překládá požadavky z vize architektury a
enterprise architektury do specifikace řešení a do nutných
implementačních kroků.
Architektura segmentu
Detailní a formální popis jedné oblasti (segmentu) v rámci
podniku za účelem organizace změn na úrovni projektového
portfolia.
Architektura schopnosti
Podrobný popis architektonického přístupu k realizaci
konkrétního řešení nebo aspektu řešení.
Cílová architektura
Představuje cílový stav architektury (vize).
Datová architektura
Struktura podnikových dat na logické a fyzické úrovni
včetně zdrojů pro řízení dat.
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Pojem
Doména architektury

Korporace

Organizační (Byznys)
architektura
Orientace na služby

Rámec
Rámec architektury
Schopnost

Vize architektury

Vrstva architektury

Definice pojmu
Jedná se o architektonické oblasti, které jsou předmětem
zájmu. NA VS ČR člení domény na vertikální (např.
architektura rizik a bezpečnosti, architektura výkonnosti,
aj.) a horizontální (byznys, aplikační, technologická a
infrastrukturní). Horizontální domény označujeme jako
„Vrstvy architektury“
Pojem „Korporace“ je odvozen od pojmu „Podnik“ dle rámce
TOGAF.
Korporací se pro účely této metodiky rozumí nejvyšší úroveň
organizace, která zastřešuje mise a funkce. Korporace MSK
zahrnuje Krajský úřad (KÚ) a jeho 223 zřizovaných
příspěvkových organizací (PO).
Popis struktury a interakcí mezi strategií, organizací,
funkcemi, byznys procesy a informacemi.
Styl architektury podporující orientaci na služby. Orientaci
na služby lze charakterizovat následovně:
 Návrh služeb odráží reálné byznys činnosti a
podnikové procesy.
 Reprezentace služby využívá byznys popis pro
vyjádření kontextu (např. podnikový proces, cíl,
pravidlo, zásada, rozhraní služby, komponenta
služby) a umožňuje jejich orchestraci.
 Požadavky na infrastrukturu jsou zohledněny,
zejména použití otevřených standardů a umožnění
interoperability.
 Implementace je specifická pro každé prostředí a
musí zohlednit jeho omezení.
 Je potřeba vysoká míra governance pro reprezentaci
a implementaci služeb.
Struktura pro obsah a proces, která může být použita jako
nástroj k systematické práci, ke kontrole konzistence a
úplnosti.
Konceptuální struktura používající se pro rozvoj,
implementaci a údržbu architektury.
Dovednost, která je v organizaci, v lidech nebo IT
systémech. Schopnosti jsou zpravidla vyjádřeny velmi
obecně a ke své realizaci vyžadují kombinaci organizace,
lidí, procesů a technologií.
Zjednodušený popis cílové architektury zaměřený na byznys
přínosy a na změny v korporaci, které v důsledku cílové
architektury vzniknou. Vize slouží jako podklad k detailnější
architektonické práci.
V rámci této metodiky rozeznáváme 4 základní vrstvy
architektury a to organizační (byznys), aplikační,
technologickou a infrastrukturní.
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2 Architektura krajské korporace
2.1 Vrstvy architektury
Tato metodika vychází z rámce TOGAF, který pod pojmem doména rozumí „zájmovou oblast
architektury“ v následujícím členění:





Byznys architektura (BA),
Datová architektura (DA),
Aplikační architektura (AA),
Technologická architektura (TA).

Z pohledu NA VS ČR je pojem doména užíván v širším kontextu, než jej definoval TOGAF.
Národní architektura totiž vychází i z dalších rámců. Rozeznáváme vertikální a horizontální
domény (viz obrázek níže). Horizontální domény jsou celkem čtyři tj. organizační, aplikační,
technologická a infrastrukturní. Naplňují tak koncept čtyřvrstvé národní architektury. Souhrnně
je označujeme jako vrstvy architektury.

Obrázek 1 Vymezení pojmu doména dle NA VS ČR.

Z toho tedy vyplývá, že pod pojmem vrstva architektury (ve znění dle NA VS ČR) rozumíme
totéž co doménou architektury (ve znění dle TOGAFu). Pro lepší pochopení a standardizaci
terminologie v rámci projektu bude použita terminologie NA VS ČR, hovoříme tedy o vrstvách
architektury. Rozeznáváme 4 základní vrstvy architektury a to:





Organizační (Byznys) vrstvu,
Aplikační vrstvu,
Technologickou vrstvu a
Infrastrukturní vrstvu.
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Vztah na domény TOGAF je uveden v následující tabulce:
Vrstva architektury dle MSK
Organizační (Byznys) vrstva
Aplikační vrstva
Technologická vrstva
Infrastrukturní vrstva

Domény architektury dle TOGAF
BA
AA, DA
TA
TA

Byznys architektura je v prostředí MSK označována jako Organizační architektura. Tento pojem
bude upřednostňován z důvodu zažité terminologie a snazšího pochopení ze strany pracovníků
MSK. Technologická architektura se v souladu s vizí čtyřvrstvé architektury rozpadá na
technologickou a infrastrukturní architekturu.
2.1.1 Organizační (Byznys) architektura
Organizační (Byznys) architektura se zabývá popisem struktury a interakcí mezi strategií,
organizací, funkcemi, byznys procesy a informacemi. V rámci cyklu TOGAF ADM má
vyčleněnou vlastní Fázi B (viz kapitola č. 3.4).
2.1.2 Datová architektura
Datová architektura se zabývá strukturou korporátních dat na logické a fyzické úrovni včetně
zdrojů pro řízení dat. V rámci cyklu TOGAF ADM je datová a aplikační architektura řešena
dohromady ve Fázi C (viz kapitola č. 3.5).
2.1.3 Aplikační architektura
Aplikační architektura popisuje struktury a interakce aplikací jako skupiny schopností, které
poskytují klíčové byznys funkce a data. V rámci cyklu TOGAF ADM je datová a aplikační
architektura řešena dohromady ve Fázi C (viz kapitola č. 3.5).
2.1.4 Technologická architektura
Technologická architektura popisuje struktury a interakce služeb platformy, logických a
fyzických technologických komponent. Je řešena Fází D cyklu TOGAF ADM (viz kapitola č. 3.6).
V rámci technologické vrstvy je modelována i infrastrukturní vrstva.
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Obrázek 2 Znázornění jednotlivých domén architektury dle TOGAF a jejich vztahu.

2.2 Úrovně architektury
Metodika TOGAF, rozlišuje tři úrovně korporátní architektury v každé organizaci (neboli
enterprise). Těmito úrovněmi jsou:




Strategická architektura (dále též „STR“),
Segmentová architektura (dále též „SGM“),
Schopnostní architektura (dále též „SCH“).

Toto členění je závazné pro všechny organizace zřizované MSK a to na kterékoli úrovni. Od
krajské úrovně (resp. centrální) až po dílčí příspěvkové organizace zřizované MSK. Jednotlivé
úrovně jsou blíže definovány v následujících subkapitolách.
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Obrázek 3 Znázornění vztahu jednotlivých úrovní architektury a to strategické, segmentové a schopnostní.

2.2.1 Strategická architektura
Se vyznačuje tím, že za každou cenu (třeba s omezením míry detailu) vždy obsahuje v modelu
celou modelující organizaci, ať ji na úrovni jednotlivého úřadu nebo celé krajské korporace
(malé EA i velké EA1). Strategická architektura, věrna svému názvu, slouží ke strategickému
plánování rozvoje informatiky i veřejné služby (například cestovní mapy aplikací a
infrastruktury), vždy za celou organizaci2 nebo jeho celou zodpovědnost na několik let dopředu.
2.2.2 Segmentová architektura
Slouží ke společnému modelování částí libovolné organizace v rámci Krajské korporace (např.
KÚ nebo zřizované příspěvkové organizace) nebo Krajské korporace samotné, které mají
společné mechanismy fungování nebo budou předmětem společné změny (realizace
strategické iniciativy, implementace nové politiky). Typická segmentace je podle odvětví
veřejné služby (zdravotnictví, školství, zemědělství, správa síťové infrastruktury apod.), druhá
typická segmentace podle typu služby (státní správa v přenesené působnosti, samospráva,
vedení zřizovaných organizací, podnikání s veřejnými prostředky apod.)
2.2.3 Architektura schopností
Představuje dílčí architekturu organizace, sloužící pro podrobnější porozumění určité oblasti
organizace a jeho skupině externě zaměřených, interních nebo průřezových schopností.
Například schopnosti přidělovat a spravovat identitu občanů, schopnosti provozovat

1

Tzv. „Malá GEA“ je podnikovou architekturou krajského úřadu samotného, „Velká GEA“ je podnikovou architekturou
korporace se všemi jemu jakkoli pořízenými nebo podřazenými organizacemi nebo „Velká GEA“ může být podnikovou
architekturou korporace ve vztahu ke službám poskytovaným v rámci centrálních služeb státu.
2 Lze aplikovat na krajskou korporaci i na příspěvkové organizace.
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nemovitosti krajského úřadu nebo schopnosti spravovat dokumenty, spojené s kteroukoli jinou
hlavní schopností.
Architektura schopností je nejčastěji vytvářena ve spojení s nějakou předpokládanou, ve
vyšších architekturách identifikovanou změnou, kterou je potřeba na úrovni korporátní
architektury rozpracovat do příležitostí a plánu změn dříve, než budou zahájeny práce na
hledání detailní architektury možných řešení.
Tato architektura může být vytvářena pro libovolnou organizaci v rámci Krajské korporace
(např. pro Krajský úřad), která je nositelem změny a bude financovat, schvalovat nebo řídit
projekt zavedení této změny, včetně její IT podpory. Tato úroveň je vytvářena ve všech
případech přípravy projektů jako základní korporátní architektura projektu, jemuž daná
schopnost (Capability) odpovídá a kterou projekt rozvíjí/mění.

2.3 Míra detailu
Pro každou úroveň architektury je dále možné definovat míru detailu. Rozeznáváme tři základní
míry detailu a to:




Přehledová (L0),
Základní (L1),
Detailní (L2).

2.3.1 Přehledová (L0)
Hlavní smysl spočívá v zachycení všech důležitých komponent pro relevantní vrstvu
architektury, přičemž je možné využít jistou míru abstrakce s cílem vyjádřit hlavní podstatu
modelované oblasti. Jejím typickým rysem je, že pro zdůraznění strategického principu
vyzdvihuje pouze podstatné výskyty určitých konceptů modelu a ty méně podstatné
vynechává.
2.3.2 Základní (L1)
Podstatou pohledu úrovně L1 je, že naplňuje základní účel architektury úřadu, tedy vizualizuje
všechny inventurou nalezené nebo do budoucna projektované výskyty určitých konceptů
(prvků) modelu a vazby mezi nimi. Obvykle se však v této své celistvosti zaměřuje pouze na
několik vybraných konceptů (prvků metamodelu) architektury úřadu. Například na aplikační
komponenty, jejich služby a rozhraní.
2.3.3 Detailní (L2)
Oproti základní úrovni dodává tato úroveň další detailní informace přidáním dalších konceptů
metamodelu. Například v aplikační architektuře přidává spolupráci aplikací a více úrovní
vnitřních funkcí aplikací.

2.4 Architektura orientována na služby
Architektura orientovaná na služby představuje styl architektury (zejména byznys a
technologické), který je zaměřen na zjednodušení spolupráce různých částí a s důrazem na
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pružnost v důsledku změn. Každá služba by měla být identifikována, popsána a řízena. Vhodný
způsob představuje zavedení tzv. katalogu služeb.
Pod pojmem „služba“ rozumíme:
„Logické seskupení procesů, činností a odpovědností, jejichž výstupem je hodnota
pro klienta.“
Služby se mohou vyskytovat v rámci jednotlivých vrstev architektury (viz kapitola č. 2.1) a to
buď jako externí či interní. V případě externích služeb (tj. služeb používaných vyššími vrstvami
architektury) je nutné popsat vazby uvedené níže, představují totiž napojení jednotlivých
vrstev:





vazby
vazby
vazby
vazby

strategické cíle – veřejné služby, funkce,
veřejné služby, funkce – aplikační služby,
aplikační služby – technologické služby,
technologické služby – infrastrukturní služby.

Externí služby v tomto kontextu nejsou vnímány jako služby outsourcované.
Správné napojení služeb (tj. využití jazyka ArchiMate) je blíže určeno Metodikou modelování
architektury v prostředí MSK.
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3 TOGAF ADM (Postup tvorby, údržby a užití architektury)
V rámci této kapitoly je závazně stanoven postup tvorby, údržby a užití architektury v rámci
jejího celého životního cyklu. Jednotlivé fáze jsou převzaty z rámce TOGAF (respektive části
TOGAF ADM), přičemž byly ponechány pouze ty činnosti, vstupy a výstupy, které jsou pro MSK
vzhledem k současnému stavu vyspělosti architektury relevantní.

3.1 Základní principy procesu TOGAF ADM
3.1.1 Přehled fází architektur
Cyklus metodiky ADM je rozdělen na fáze a ty dále na kroky, vysvětlené v popisu jednotlivých
fází. V každé fázi je třeba vždy kontrolovat, zda výstupy a výsledky fáze odpovídají očekávání
celého angažmá a metodickým požadavkům na danou fázi.
Fáze Správy (architektonických) požadavků je průběžná. Výstupy jedné fáze mohou (nebo
dokonce mají) být upraveny fázemi následujícími.

Obrázek 4 - Přehled fází tvorby architektury dle TOGAF ADM
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Obrázek 5 Užití jednotlivých fází

3.1.2 Přizpůsobení cyklu ADM pro účely Kraje
Metodika TOGAF ADM předpokládá, že bude upravována na míru organizace, která jí přebírá.
Prvotní úpravy ADM pro použití v rámci Kraje stanovuje tato metodika. Zde budou postupně
doplňovány identifikované odchylky, redukce nebo doplnění vůči standardu TOGAF ADM.
TOGAF ADM má řadu překryvů s jinými metodikami řízení veřejné správy (například CAF, KPI
a další). Řešení těchto překryvů je popsáno v odpovídajících kapitolách.
Na úrovni celého kraje a jeho organizací se budou uplatňovat následující principy tvorby
architektur:





Plánování a zavádění shora dolů, najednou pro velké celky. To se uplatní u některých
centrálních řešení, procesů schopností.
Vytváření obecných „referenčních“ architektur, nikoli pro konkrétní organizace, ale pro
zástupné typové organizace, představující hypotetický vzor organizace (např. školy
zřizované Krajem).
Replikace- vytváření konkrétních příkladů architektur individuálních organizací a jejich
„klonování“ na další obdobné organizace téhož segmentu nebo téže oblasti
zodpovědnosti.

Všechny tyto způsoby tvorby architektur jsou oprávněné a mohou být vzájemně kombinovány.
Kumulováním znalosti o všech odspodu vzniklých referenčních a individuálních architekturách
do centrálního úložiště vznikne postupně „zdola“ celková (fyzická) architektura Kraje, kterou
shora by v tomto rozsahu nebylo možno vytvořit, ale pro řadu analýz a rozhodování je
potřebná.
3.1.3 Nastavení rozsahu architektonického angažmá
Metodika ADM je iterativní proces, s iteracemi mezi fázemi i uvnitř každé fáze. Pro každou
iteraci v ADM, pro každé jednotlivé nové architektonické zadání (angažmá) v rámci kraje (či
jeho podřízené organizace) musí být předem, v Požadavku na architektonickou práci,
stanoveno:
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šířka pokrytí organizace architektonickým angažmá,
požadovaná míra (hloubka) modelovaného detailu,
časový horizont architektury,
modelované domény/vrstvy,
architektonické vstupy (např.: výsledky předchozích cyklů, referenční modely ze
zahraničí, aj.).

Ve smyslu těchto rozhodnutí stanovuje tato koncepce dopředu maximální šíři a hloubku
možných architektonických angažmá na úrovni celého kraje a přeneseně i jednotlivých
podřízených organizací, stejně tak jako stanovuje předem nejširší rozsah disponibilních
referenčních vstupů.
Tato rozhodnutí musí vždy odpovídat oprávnění útvaru architektury na vytváření architektur,
potřebám a cílům zájmových skupin, vyjádřeným v zadání a realisticky dostupné
architektonické schopnosti, kapacitě a přípustné době trvání architektonické práce. Rozsah
architektonických angažmá bude přirozeně růst s rostoucí architektonickou zralostí organizace.
Nad rámec standardu TOGAF stanovuje tato koncepce, aby již v předstihu před zahájením
angažmá byly v Požadavku na architektonickou práci specifikovány:


Základní zájmové skupiny (stakeholders) vedle sponzora, který se k nim řadí
automaticky, jejich potřeby a základní architektonické artefakty a výstupy, kterými
mohou být naplněna jejich očekávání.

Definitivní a závaznou specifikaci výstupů přinese vždy až tzv. Zadání pro architektonickou
práci, které je odpovědí týmu architektury organizace na Požadavek na architektonickou práci
a skutečným zadáním následujícího projektu tvorby architektury.
3.1.3.1 Rozhodnutí o šířce rozsahu
Primárně se jedná o rozhodnutí, zda na požadovaný záměr zadavatele odpovídá architektura
uvnitř Kraje/Organizace (enterprise) nebo jeho části (segmentu, schopnosti), anebo společně
s externími partnery, dodavateli a úřady bude modelován tzv. rozšířený Kraj/Organizace.
Při každém architektonickém zadání pro individuální nebo referenční modely uvnitř
Kraje/Organizace (enterprise) je třeba rozhodnout, zda se bude jednat o celokrajskou nebo
lokální architekturu, v rozsahu strategické nebo segmentové či dokonce schopnostní
architektury.
Při každém architektonickém angažmá musí být zřejmé, jaké vstupy jsou pro ni závazné a jaké
její výstupy a pro koho budou závazné po jejím vzniku (aktualizaci). Zejména je podstatné,
zda je v daném angažmá bude jednat o „malou EA“ (KÚ nebo jednotlivou jinou organizaci)
nebo „velkou EA (celou krajskou korporaci) “.
3.1.3.2 Rozhodnutí o hloubce obsahu
Pro modely v rámci architektury Kraje platí, nebude-li v Požadavku na architektonickou práci
specificky odůvodněno jinak, tak pro každé architektonické angažmá dle rozsahu v předchozím
bodu se modeluje (aktualizuji se) tzv. architektura Kraje/Organizace. Tedy úroveň podrobnosti
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přehledové / segmentové architektury („Enterprise Architecture“), modelující všechny výskyty
schopností, procesů, aplikací, platforem, které se v daném rozsahu organizace aktuálně
nacházejí nebo cílově mají nacházet. U každého inventarizovaného nebo projektovaného
objektu se ale model ptá pouze po jeho existenci a několik s existencí zásadně spojených
atributů (např. zda je aplikační komponenta zakoupena nebo naprogramována, od koho, kdy
vznikla a kdy bez podpory zanikne, případně zda je součástí sdílených služeb kraje (případně
strategické infrastruktury státu atp.)).
Pouze pro identifikované vybrané příležitosti/změny mohou následně (v dalším
architektonickém cyklu - se samostatně specifikovaným zadáním) vznikat architektury řešení.
Tyto řešení vznikají s úrovní podrobnosti „Solution Architecture“. Ty odpovídají na otázku: „Jak
řešení fungovat (uvnitř - funkce a vně - služby)?“ Jsou předkládány v podobně úplných
funkčních i ne-funkčních specifikací, katalogů služeb a dalších detailních architektonických
artefaktů. Jsou zásadním podkladem pro případnou veřejnou zakázku a uzavření smlouvy s
interním nebo externím dodavatelem realizace změn (vč. implementace informačních
systémů).
Konkrétní návrh konstrukce a výrobního postupu řešení („Solution Design“) je již
v zodpovědnosti dodavatele a útvar architektury úřadu je nikdy netvoří. Výjimkou jsou situace,
kdy povinný vzor (pattern) musí sahat až na úroveň detailního vzoru designu řešení. Pak musejí
být architekti schopni prokázat, že i na této úrovni byl povinný vzor dodržen a musí se zabývat
návrhem nebo kontrolou designu řešení ve spojení s tímto vzorem.
3.1.3.3 Rozhodnutí o časovém horizontu architektury
Při každém architektonickém angažmá je třeba rozhodnout v jakém časovém horizontu (za jak
dlouho) se má nacházet cílová navrhovaná architektura. Na jedné straně délku požadovaného
horizontu prodlužuje požadavek dlouhodobou stability návrhu, na straně druhé ji zkracuje
přirozená neschopnost predikovat cokoli na dobu delší tří let (zejména pak v IT oblasti).
Zatímco v podnikatelské sféře je horizont podnikové architektury (dle terminologie MSK
korporátní architektury) typicky 3-5 let, ve veřejné sféře je rozumné uvažovat 5-10 let s tím,
že pravděpodobnost stability po tuto dobu je však u aplikační a zejména technologické vrstvy
malá a tyto architektury budou muset být určitě častěji aktualizovány, na jejich dlouhodobý
výhled se nedá fixovat. Skutečné délka časového horizontu architektonického angažmá vyplývá
z potřeby splnit požadavky zadavatele (sponzora) včas.
Vedle toho je třeba, aby architektura Kraje/Organizace vždy přinášela dostatečný informační
předstih a podklad pro rozhodování. Proto tato metodika stanovuje, že jako další milník cílové
architektury se musí používat horizont klouzavý (relativní), stanovený na do dobu 5 let od
předložení architektury ke schválení.
Realizace architektur se děje po krocích, odpovídajících rozvojovým programům a projektům.
Každý z nich po úspěšném završení posouvá stávající stav do nejbližšího projektovaného
budoucího stavu architektury. Takovým časovým řezům architektur se říká přechodové
architektury.
3.1.3.4 Rozhodnutí o doménách/vrstvách v architektonickém angažmá
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Pro modely architektury pro jednotlivá architektonická angažmá v úřadech se v rámci této
metodiky předpokládá, že budou vždy obsahovat popis architektury (modely a artefakty) ve
všech jejích doménách/vrstvách. To platí přinejmenším bez výjimek pro pravidelně minimálně
jedenkrát za 2 roky aktualizovanou strategickou architekturu Kraje.
Ne vždy budou jednotlivé organizace Kraje disponovat dostatečným časem, schopnostmi,
kapacitami či prostředky na to, aby navrhly (nebo si nechaly navrhnout) všechny dílčí
architektury ve všech doménách/vrstvách. Proto pro segmentové a schopnostní architektury,
spojované s dílčími reformními nebo IT změnami není nutné navrhovat všechny domény/vrstvy
architektur organizací, pokud to není potřebné pro naplnění požadavků výkonného sponzora,
zadavatele architektonického angažmá. Nenavrhované domény/vrstvy je však vždy třeba mít
alespoň okrajově na zřeteli.
3.1.3.5 Rozhodnutí o použitých vstupech
Tato metodika ve svých aktualizacích stanovuje postupně narůstající sadu povinných a
doporučených akcelerátorů (vzorů, taxonomií a referenčních modelů, návodů, příkladů). Ty
podle míry závaznosti musí nebo mohou být použity ve všech odpovídajících angažmá.
Pokud je možnost volby nebo pro dané angažmá odpovídající akcelerátory koncepce ještě
nepřináší, je potřebné, aby zadání každého angažmá bylo zpřesněno i odkazem na pro něj
stanovené vstupy.
Obdobně to platí i pro již existující architektonické artefakty. V každém zadání angažmá by
mělo být stanoveno, na jaké architektonické dřívější artefakty a výstupy má navázat, zpřesnit
je nebo nahradit.

3.2 Předběžná fáze
3.2.1

Vstupy:




Architektonické
o Organizační model architektury korporace
o Existující architektonický rámec
o Principy architektury
o Podnikové kontinuum / architektonické
repository
Ne-architektonické
o Strategie organizace, plány, principy, cíle
a motivátory
o Hlavní rámce, se kterými se pracuje
o Existující řídící a právní rámce
o Rozpočet pro architekturu
o Partnerství a smluvní ujednání

3.2.2 Kroky:
Přípravná fáze je klíčová pro úspěch realizování korporátní architektury. Vytváří podmínky a
kontext pro schopnost tvořit architekturu
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Jednoznačné porozumění byznys kontextu
o Koho se týká
o Kdo obdrží jako hodnotu
o Rámec iniciativy
Definuje architektonické principy
o Základy pro řízení
o Definování a ustanovení týmu
Rámec řízení architektury
o Tvorba a změny architektury
o Implementační báze
Přizpůsobení rámce
o Jak řídit a dodat architektonické aktivity
Implementace nástrojů

3.2.3 Výstupy:







Organizační model pro architekturu krajské korporace
Přizpůsobený architektonický rámec
Počáteční repository architektury
Strategie, plány, principy, cíle a motivátory organizace
Rámec řízení
Požadavky pro architektonickou práci

3.3 Fáze A – Architektonická vize
3.3.1

Vstupy:


Architektonické
o Organizační model architektury krajské
korporace
 Rámcové dopady v organizaci
 Posouzení
vyspělosti,
mezer,
přístupů
 Role
a
odpovědnosti
týmu
architektů
 Omezení pro práci architektů
 Požadavky na rozpočet
 Strategie řízení a podpory
o Přizpůsobený architektonický rámec
 Přizpůsobené metody architektury
 Přizpůsobený obsah architektury
 Konfigurace a nasazení nástrojů pro architekturu
o Principy architektury
 Počáteční set principů z přípravné fáze
o Podnikové kontinuum / Repository (úložiště) architektury
 Znovu využitelné stavební bloky
 Veřejně dostupné referenční modely
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 Referenční model specifický pro danou organizaci
 Standardy organizace
Ne – architektonické
o Požadavek na architektonickou práci (spouštěč ADM cyklu) vytvořen
jako:
 Výstup přípravné fáze
 Výsledek požadavku na změnu v architektuře
 V rámci plánování migrace
o Byznys principy, cíle a motivátory
 Sponzoři organizace
 Strategické plány
 Časová omezení
 Změny v byznys prostředí
 Mise organizace
 Organizační omezení
 Rozpočet – finanční omezení
 Externí prostřední – byznys omezení
 Současný popis byznys systému
 Současný popis architektury/ IT systémů
 Rozvoj organizace
 Dostupné zdroje

3.3.2 Kroky:










Zřídit projekt pro architekturu
o Vhodné označení projektu
o Odsouhlasení managementem korporace
o Podporu a zapojení liniového managementu
Identifikovat zainteresované osoby, zájmy a požadavky
o Identifikovat klíčové zainteresované osoby
 Jejich zájmy a související požadavky
 Jak jejich zájmy, požadavky a kulturní faktory ovlivňují způsob,
jakým je architektura komunikována
o Hlavním výstupem je mapa zainteresovaných osob
o Identifikovat pohledy, které odpovídají požadavkům a zájmům
zainteresovaných osob
Potvrdit byznys cíle, motivátory a zájmy
o Ujistit se, že se jedná o nejnovější popis
o Vyjasnit možný dvojí výklad
Definovat omezení
o Týkající se celé organizace
o Specifické pro projekt architektury
Vyhodnotit způsobilost korporace
o Definovat, které schopnosti bude organizace potřebovat k naplnění
byznys cílů a byznys motivátorů
o Byznys způsobilost ≈ makro-úrovni byznys funkce
o Způsobilosti v kontextu mohou být vhodně vyjádřeny diagramy řetězců
hodnot
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Výsledek posouzení je zdokumentován v dokumentu Posouzení
způsobilosti
Posoudit připravenost pro byznys transformaci
o Vyhodnotit a kvantifikovat schopnost podstoupit změnu
o Příklady faktorů posouzení
o Vize
o Touhy, ochota a odhodlání
o Potřeby
o Obchodní případy3 & financování
o IT kapacity pro realizaci
o kapacity organizace pro realizaci
o Schopnost korporace implementovat změny a provozovat nová řešení
Definovat rámec (co je uvnitř a co je vně architektonického rámce)
o Šířka působení v organizaci
o Požadovaný stupeň detailu
o Dílčí charakteristiky architektury
o Pokrytí specifických architektonických domén/vrstev
o Časové zakotvení
o Využití architektonických aktiv
Potvrdit principy rozvoje
o Architektonické principy jsou obvykle vytvořeny v rámci přípravné fáze
o Pokud existují mezery v principech nebo principy nejsou odpovídající, je
třeba
 Definovat nové, modifikované principy
 Zajistit schválení
Vytvořit architektonickou vizi
o Přehledovou současnou a cílovou architekturu
 Zachovat identifikovaný rámec
o Architektonická vize musí pokrývat celou šíři rámce identifikovaného pro
projekt v přehledové úrovni
o Koncepční diagram, který celistvě popisuje hlavní komponenty
 Může zahrnovat klíčové cíle, požadavky a omezení
 Zdůraznit oblasti práce, které budou probrány ve větším detailu
o Byznys scénáře jsou užitečnou technikou, jak formulovat
architektonickou vizi
 Získat podporu zainteresovaných osob pro příslušnou změnovou
aktivitu
o Všichni účastníci rozumí
 Čeho chce architektura dosáhnout
 Jak příslušné řešení zajistí naplnění potřeb korporace
Definovat cílový návrh hodnot architektury
o Vytvořit návrh hodnot pro každou skupinu zainteresovaných osob
o Potvrdit návrh hodnot se sponzory a zainteresovanými osobami
o Definovat výkonové metriky a měření, které se
zabudují
do
architektury, aby bylo dosaženo potřeb procesů (byznys)
o Zvážit možná procesní (byznys) rizika
o











3

Z angl. Business Case
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Identifikovat rizika transformace
o Rizika pronikají do všech architektonických aktivit
o Asistovat při identifikaci, ohodnocení rizik a ošetření zmírnění rizik
o Identifikovat rizika spojení s architektonickou vizí
o Posoudit dopad (katastrofický, okrajový nebo zanedbatelný)
o Posoudit pravděpodobnost
o Popsat strategii zmírnění každého rizika
Vytvořit prohlášení o práci na architektuře (je to vlastně Projektový plán,
Architektonická smlouva)
o Definovat rámec a přístup použitý v celkovém projektu architektury
o Identifikovat, jak bude měřen úspěch projektu
o Prohlášení o práci na architektuře

3.3.3 Výstupy:









Schválené Prohlášení o práci na architektuře
Dohoda o byznys principech, cílech a motivátorech
Architektonické principy
Posouzení způsobilosti
Přizpůsobený architektonický rámec
Architektonická vize
Komunikační plán
Dodatečný obsah naplněný do repository pro architekturu

3.4 Fáze B – Organizační (Byznys) architektura
3.4.1 Vstupy:







Schválené Prohlášení o architektonické práci
Organizační model pro architekturu krajské korporace
Upravený architektonický rámec
Architektonické principy
Podnikové kontinuum/ Repository architektury
Architektonická vize

3.4.2 Postup:







Vybrat referenční model a pohledy
o Generické byznys modely
o Byznys modely, které jsou relevantní k
obvyklým přehledovým byznys doménám/vrstvám
o Stavební bloky specifické pro organizaci
 Komponenty procesů
 Byznys pravidla
 Popisy prací
o Aplikovatelné standardy
Popsat současnou organizační (byznys) architekturu
Navrhnout cílovou organizační (byznys) architekturu
o Popsat strategii služeb nebo produktu a organizační, funkční, procesní,
informační a geografické aspekty byznys prostředí, založené na byznys
principech, cílech a strategických motivátorech
Analyzovat rozdíly mezi základní a cílovou organizační (byznys) architekturou
17







Definovat komponenty roadmapy
Vyřešit dopad napříč celým náhledem architektury
Provést formální review se zainteresovanými osobami
Finalizovat organizační (byznys) architekturu
Vytvořit dokument Definice architektury

3.4.3 Výstupy:







Aktualizovaná verze architektonické vize a výstupů k doručení
Draft dokumentu Definice architektury
o Organizační struktura
o Lokace
o Cíle
o Funkce
o Služby poskytované zákazníkům
o Procesy
o Role včetně popisu jejich požadavků
o Data model
o Pohledy pro zainteresované osoby
Draft Specifikace architektonických požadavků
o Výsledky GAP analýzy
o Technické požadavky
o Aktualizované byznys požadavky
Komponenty organizační (byznys) architektury obsažené v road mapě
o Seznam projektů
o Časově orientovaný migrační plán
o Doporučení pro implementaci

3.5 Fáze C – Architektura IS (aplikační a datová)
3.5.1 Vstupy:












Komponenty byznys domény/vrstvy architektury
Dokumentace k existujícím aplikacím
Organizační model pro EA
Upravený architektonický rámec
Aplikační a datové principy
Architektonická vize
Repository architektury
Draft dokumentu Definice architektury
Draft specifikace architektonických požadavků
Byznys a datové komponenty architektury
Non-Architecture vstupy
o Požadavek na práci na architektuře
o Posouzení způsobilosti
o Komunikační plán

3.5.2 Postup:



Vybrat vhodné referenční modely, pohledy a nástroje
Tvorba Aplikační doména/vrstvy
o Vytvořit popis stávající aplikační architektury
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o Vytvořit popis cílové aplikační architektury
Tvorba Datové domény/vrstvy
o Vytvořit současný model datové domény/vrstvy architektury
o Vytvořit cílový model datové domény/vrstvy architektury
o Popsat správu dat v organizaci
 Aplikační komponenty, které zachycují nebo odkazují na
korporátní master data
 Datové standardy korporace
 Datové entity vztahující se k byznys procesům, funkcím a
službám
 Místa, kde jsou datové entity vytvářeny, skladovány,
transportovány a reportovány
 Komplexita data transformací, které podporují výměnu dat
 Datová integrace se zákazníky a dodavateli
o Migrace dat v organizaci
 Požadavky na migraci dat
 Stupeň transformace (přeměn) dat
 Zajištění čistoty dat
o Popsat řízení dat
 Organizační struktura
 Manažerský systém
 Lidé/role
Provést analýzu rozdílů v aplikacích a datech
Definovat aplikační a datové komponenty road mapy
Vyřešit dopady napříč architekturou
Zajistit formální review od zainteresovaných osob
Finalizovat aplikační a datovou architekturu
Vytvořit dokument Definice architektury

3.5.3 Výstupy:









Model aplikační a datové domény/vrstvy
Pohledy pro zainteresované
o Regulační orgány
o Uživatelé
o Subjekty
o Auditoři
o Dodavatelé
o Designeři databází, aplikací
Katalog portfolia aplikací
Katalog datových entit/datových komponent
Katalog rozhraní
Katalog aplikačních a datových služeb
Matice vztahů
o Matice aplikační systém/organizace
o Matice role/aplikační systém
o Matice aplikační systém/funkce
o Matice aplikačních interakcí
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o Matice datových entit/ byznys služeb
o Matice systém/data
Diagram životního cyklu dat
o Pořízení
o Čištění
o Zabezpečení přístupu
Správa
o Kontroly konzistence
o Průběžné zálohování
o Archivace
o Likvidace
Dokumenty:
o Aktualizovaná verze architektonické vize
o Draft dokumentu Definice architektury
o Draft specifikace architektonických požadavků
o Aplikační a datové komponenty architektury pro road mapu
Aktualizace ne-funkčních požadavků
o Objemy dat
o Přesnost
o Bezpečnost

3.6 Fáze D – Architektura výpočetní a komunikační infrastruktura
3.6.1 Vstupy:












Organizační model pro architekturu krajské korporace
Rámec provozní správy
Principy technologie
Prohlášení o práci architektury
Vize architektury
Úložiště architektury
Koncept dokumentu definice architektury
Koncept požadavků architektury
Organizační (byznys), datová a aplikační architektura
Komponenty mapy architektury
Non-Architecture vstupy
o Požadavek na práci na architektuře
o Posouzení způsobilosti
o Komunikační plán
o Informace o kandidátských/substitučních produktech

3.6.2 Postup:


Popsat
o
o
o
o
o
o
o

technologickou a infrastrukturní doménu/vrstvu
Standardy
Portfolio
Umístění komponent a prvků
Prostředí
Platformy
Životní cykly a obnovy komponent a prvků
Logická rozhraní
 Formáty dat
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 Protokoly
Hardwarová rozhraní
 Standardy
Vytvořit model stávající technické architektury
Vytvořit model cílové technické architektury
Provést analýzu rozdílů v technologiích a infrastruktuře
Katalog standardů technologie a infrastruktury
Katalog portfolia technologie a infrastruktury
o HW, Infra SW
Katalog služeb
o Služby technologie (platformy)
o Logická technologická komponenta
o Fyzická technologická komponenta
o Služby infrastruktury (sítě)
o Logická infrastrukturní komponenta
o Fyzická infrastrukturní komponenta
Matice
o Systémová/technologická matice
Definovat technologické a infrastrukturní komponenty road mapy
Vyřešit dopady napříč architekturou
Zajistit formální review od zainteresovaných osob
Finalizovat technickou architekturu
Vytvořit dokument Definice architektury
o















3.6.3 Výstupy:




Aktualizovaná vize architektury
Koncept dokumentu definice architektury
Požadavky architektury v oblasti technologie a infrastruktury

3.7 Fáze E – Příležitosti a řešení
3.7.1 Vstupy:










Organizační model pro EA Modely a časové rámce
správy
Časový rámec architektury na míru
Prohlášení o práci architektury
Vize architektury
Úložiště architektury
Koncept dokumentu definice architektury
Koncept specifikace požadavků architektury
Změnové požadavky pro stávající podnikové
programy a projekty
Komponenty mapy architektury

3.7.2 Postup:







Určení/potvrzení korporátních změnových atributů
Určení korporátních omezení pro implementaci
Kontrola a konsolidace výsledků GAP analýzy
Kontrola požadavků z funkční perspektivy
Konsolidace a srovnání požadavků na interoperabilitu
Zpřesnění a validace závislostí
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Potvrzení připravenosti a rizika pro transformaci korporace
Formulování strategie implementace a migrace na vysoké úrovni
Identifikace a seskupení hlavních pracovních balíků
Identifikace přechodových architektur
Vytvoření mapy architektury a plánu implementace a migrace

3.7.3 Výstupy:






Mapa Specifikace požadavků architektury, Verze 0.1
Zpřesněné a aktualizované verze předchozích předmětů dodávky
Posouzení schopností
Přechodová architektura, Verze 1.0
Plán implementace a migrace

3.8 Fáze F – Plánování migrace
3.8.1 Vstupy:











Organizační model pro architekturu krajské korporace
Modely a časové rámce správy Časový rámec
architektury na míru Prohlášení o práci architektury
Vize architektury
Úložiště architektury
(koncept) Dokument definice architektury
(koncept) Specifikace požadavků architektury
Změnové požadavky pro stávající korporátní
programy a projekty
Mapa architektury v0.1
Přechodová architektura v1.0
Plán implementace a migrace v0.1

3.8.2 Postup:







Potvrzení interakcí rámce řízení
Přiřazení korporátní hodnoty každému projektu
Stanovení priorit projektů migrace
Potvrzení mapy architektury a aktualizace dokumentu definice architektury
Vytvoření plánu implementace a migrace
Vytvoření cyklu vývoje architektury

3.8.3 Výstupy:


Plán implementace a migrace, verze 1.0, obsah:
o Strategie implementace a migrace
 Směr strategické implementace
 Přístup pořadí implementace
o Interakce s ostatním řízením rámce
 Vyrovnání EA a korporátního plánování
 Integrace úsilí architektury
 Vyrovnání EA a portfolia/řízení projektu
 Vyrovnání EA a řízení provozu
o Projektové listiny
 Schopnosti dodané projekty
 Začleněné pracovní balíky
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 Korporátní hodnota
 Rizika, problémy, předpoklady, závislosti
Dokončený dokument definice architektury, obsah:
o Rozsah
o Záměry, cíle a omezení
o Principy architektury
o Architektura základny
o Modely architektury
 Modely architektury korporace
 Modely datové architektury
 Modely aplikační architektury
 Modely technologické architektury
o Základ a ospravedlnění architektonického přístupu
o Mapování úložiště architektury
 Landscape architektury
 Referenční modely
 Standardy
o Posouzení opakovaného využití
o Analýza mezer
o Posouzení dopadů
Dokončené specifikace požadavků architektury
Dokončená mapa architektury, Verze 1.0
Dokončená přechodová architektura, Verze 1.0, obsah:
o Portfolio příležitostí
 konsolidované posouzení GAPů, řešení a závislostí
o Popis příležitosti
 posouzení zisků
 schopnosti a přírůstky schopností
 požadavky na interoperabilitu a koexistenci
o Portfolio pracovního balíku
 popis pracovního balíku
 funkční požadavky
 závislosti
 vztah k příležitosti
 vztah k položkám
 definice a specifikace architektury
o Milník a jeho přechodové architektury
 Definice přechodových stavů
 Korporátní architektura
 Datová architektura
 Aplikační architektura
 Architektura technologie a infrastruktury
o Posouzení faktorů implementace a matice kolizí, včetně
o rizik
o problémů
o předpokladů
o závislostí
o aktivit
Opakovaně použitelné stavební bloky architektury
Požadavky na práci architektury
Kontrakty architektury
Model správy implementace
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Změnové požadavky plynoucí nabytých znalostí

3.9 Fáze G – Dohled na zavedení
3.9.1

Vstupy:












Prohlášení práce architektury
Organizační model pro architekturu krajské korporace
Rámec architektury na míru
Vize architektury
Úložiště architektury
Dokument definice architektury
Specifikace požadavků architektury
Mapa architektury Přechodová architektura Model
správy
implementace
Standardní
kontrakt
architektury
Požadavek na práci architektury (identifikovaný v
průběhu fáze E a F)
Plán implementace a migrace

3.9.2 Postup:







Potvrzení rozsahu a priorit pro nasazení s řízením vývoje
Identifikace zdrojů nasazení a dovedností
Vývoj příručky nasazení řešení
Provedení kontrol shody architektury korporace
Implementace korporátního a IT provozu
Provedení po-implementační kontroly a uzavření implementace

3.9.3 Výstupy:





Kontrakt architektury (podepsaný)
Posouzení shody
Změnové požadavky
Řešení ve shodě s architekturou
o Naplněné úložiště architektury
o Doporučení a výjimky shody architektury
o Doporučení pro požadavky dodávky služeb
o Doporučení pro metriky výkonu
o Definované smlouvy na úrovni služeb (SLA)
o Popsaná vize architektury, aktualizovaná po implementaci
o Popsaná přechodová architektura, aktualizovaná po implementaci
o Korporátní a IT provozní modely pro implementované řešení
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3.10 Fáze H – Řízení architektonických změn
3.10.1 Vstupy:














Organizační model pro korporátní architekturu
Časový rámec architektury na míru
Prohlášení o práci architektury Vize architektury
Úložiště architektury
Dokument definice architektury
Specifikace požadavků architektury
Mapa architektury
Požadavek na změnu
Přechodová architektura
Model správy implementace
Kontrakt architektury (podepsaný)
Posouzení shody
Plán implementace a migrace

3.10.2 Postup:








Zavedení procesu realizace hodnoty
Nasazení nástrojů monitorování
Řízení rizik
Poskytnutí analýzy pro řízení změn architektury
Vývoj požadavků na změny pro výkonnostní cíle
Řízení procesu správy
Aktivace procesu implementace změny

3.10.3 Výstupy:







Aktualizace architektury (pro změny údržby)
Změny rámce a principů architektury (pro změny údržby)
Nový požadavek na práci architektury za účelem přemístění do jiného cyklu (pro
velké změny)
Prohlášení o práci architektury, aktualizované, je-li potřeba
Kontrakt architektury, aktualizovaný, je-li potřeba
Posouzení shody, aktualizované, je-li potřeba

3.11 Proces správy architektonických požadavků
3.11.1 Vstupy:


Všechny fáze TOGAF

3.11.2 Postup:


Sběr, evidence a správa celého životního cyklu
požadavků

3.11.3 Výstupy:


Utříděný systematický Katalog požadavků
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