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1 Vysvětlení možného užití elementů na příkladech 
Tato příloha předpokládá znalost čtenáře metodiky modelování, která závazně definuje význam 

převzatých elementů a vazeb z notace ArchiMate 3.0 v prostředí MSK. 

Tato příloha ukazuje na konkrétních příkladech možné využití elementů a vazeb. Cílem je 

vysvětlit v metodice modelování popsané elementy, vazby, metamodely a hlediska na 

konkrétních příkladech. 

Je zde předpokladáno, že čtenář zná základy elementů z „Metodiky modelování“. 

1.1 Příklady – Základní elementy 

1.1.1 Byznys vrstva 

1.1.1.1 Účastník a Role 

Příklad č. 1 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Účastník, aktér 

• Role 

• Rozhraní 

Na příkladu uvedeném níže je znázorněno byznys rozhraní, které je přiděleno byznys rolím. 

Toto rozhraní slouží jako komunikační prostředek. Byznys role vykonávají konkrétní účastníci. 

 

Obrázek 1 Vysvětlení elementů „účastník“ a „role“ 

 

Příklad č. 2 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Účastník, aktér 

• Role 

• Rozhraní 

• Byznys služba 

• Proces 
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Obrázek 2 Vysvětlení elementu „účastník“ a „role“ 

Element „Aktér“ je na obrázku výše použit ke znázornění Organizace jako celku. Součástí této 

organizace je „Oddělení příjem korespondence“, též značeno elementem aktér. Toto oddělení 

vykonává různé role, v našem konkrétním případě byznys roli „Pracovníka podatelny“, proto je 

použit element Role. Proces „Zpracování podání“ je vykonáván touto rolí. Proces zároveň 

nabízí služby, které mohou využívat různí aktéři např. Občan. 

1.1.1.2 Spolupráce 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Spolupráce 

• Interakce 

• Role 

Příklad č. 1 

K sepsání smlouvy z oblasti IT je potřeba spolupráce dvou klíčových rolí a to právního odboru 

a IT odboru (Odbor právní zajišťuje formální správnost a odbor IT věcnou správnost). 

 

Obrázek 3 Vysvětlení elementu "Spolupráce" 
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1.1.1.3 Rozhraní 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Role 

• Rozhraní 

• Proces 

• Událost 

Příklad č. 1 

 

Obrázek 4 Vysvětlení elementů "Rozhraní" a „Služba“ 

1.1.1.4 Lokalita 

Příklad č. 1 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Účastník 

• Umístění 

Příklad níže udává, že v lokalitě značené jako „Budova Krajského úřadu“ sídlí Krajský úřad, 

který má 2 oddělení. Všimněte si stejného znázornění vpravo. V některých situacích je 

přehlednější a pochopitelnější jednotlivé elementy vkládat do sebe. 

 

Obrázek 5 Vysvětlení elementu "Lokalita" 
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1.1.1.5 Proces a Událost 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Role 

• Proces 

• Událost 

Příklad č. 1 

Proces „Zpracování žádosti o výpis z matriky“ je iniciován událostí „Podání žádosti o výpis 

z matriky“. Všimněte si schématického zaznačení klíčových kroků (na které bude možno později 

navázat aplikační služby, které tyto procesy zajišťují/podporují). Z obrázku je dále patrna 

informace, že daný proces je vykonáván určitou byznys rolí. 

 

Obrázek 6 Vysvětlení elementů "Proces" a „Událost“ 

1.1.1.6 Funkce 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Funkce 

• Proces 

Příklad č. 1 

 

Obrázek 7 Příklad možného použití elementu "Funkce" 

1.1.1.7 Byznys objekt 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Objekt 

• Datový objekt 

Příklad č. 1 

Na následujícím příkladu je klíčovým objektem faktura. Ta je pro nás natolik významná, že 

jsme si ji na byznys úrovni pojmenovali. Dále říkáme, že nás zajímají její jednotlivé položky 

(všimněte si vztahu agregace, který nám říká, že daný objekt „Faktura“ seskupuje určitý počet 
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objektů pojmenovaných jako „Položka faktury“. Faktura je realizována na nižší tj. aplikační 

úrovni objektem, který je pojmenován „Elektronická faktura“. 

 

Obrázek 8 Příklad možného použití elementu "Objekt" 

1.1.1.8 Reprezentace 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Objekt 

• Datový objekt 

• Reprezentace 

Příklad č. 1 

Za použití objektu reprezentace je na obrázku níže znázorněno, že existují dvě formy 

dokumentů, které nás zajímají a to elektronické a listinné. 

 

Obrázek 9 Příklad možného použití elementu "Reprezentace" 

1.1.1.9 Význam 

Význam je definován jako znalost nebo odbornost přítomná 

v byznys objektu nebo v jeho reprezentaci. Reprezentuje účel 

byznys objektu, nebo reprezentace. 

Příklad č. 1 
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Obrázek 10 Vysvětlení elementu význam 

1.1.1.10 Hodnota 

Hodnota je definována jako relativní přínos, hodnota, užitek nebo 

důležitost produktu či služby. Hodnota může být asociována přímo 

s (byznys) službami a nepřímo přes produkty s rolemi a aktéry, které 

je využívají. 

Příklad č. 1 

 

Obrázek 11 Vysvětlení elementu „Hodnota" 
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1.1.1.11 Produkt a Kontrakt 

Na použitém příkladu č.1 jsou uvedeny tyto elementy: 

• Produkt 

• Kontrakt 

• Objekt 

 

Na použitém příkladu č. 2 jsou uvedeny tyto elementy: 

• Role 

• Účastník 

• Produkt 

• Kontrakt 

• Byznys služba 

 

Příklad č. 1 

Ve většině organizací představuje Helpdesk typický produkt. Je totiž definován smluvně 

(např. interní SLA). 

 

Obrázek 12 Vysvětlení elementů „Kontrakt“ a „Produkt“ 
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Příklad č. 2 

 

Obrázek 13 Příklad č. 2 možného použití elementů kontrakt a produkt 

Element produkt zde nazvaný jako „Poskytování informací dle zákona“ logicky seskupuje 

všechny byznys služby, které je potřeba vykonat za účelem splnění příslušné zákonné 

povinnosti (viz element kontrakt – „Zákon č. 106/1999 Sb….“). 

1.1.2 Aplikační vrstva 

1.1.2.1 Aplikace/Komponenta 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Komponenta aplikace 

• Služba aplikace 

• Aplikační rozhraní 

Příklad č. 1 

Na obrázku níže je namalováno, že existují 2 aplikace, které realizují určité aplikační služby. 

Tyto služby spolu komunikují přes definované rozhraní. 

 

Obrázek 14 Příklad možného použití elementu aplikace 
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1.1.2.2 Aplikační integrace a aplikační interakce 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Integrace aplikace 

• Interakce aplikace 

• Komponenta aplikace 

Příklad č. 1 

Na příkladu uvedeném níže je namalováno, že dvě aplikace spolu spolupracují, aby provedly 

určité chování, které jsme schopni jednoznačně pojmenovat. 

 

Obrázek 15 Příklad možného použití elementu aplikační integrace 

1.1.2.3 Rozhraní aplikace 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Aplikační komponenta 

• Aplikační rozhraní 

Příklad č. 1 

Na příkladu uvedeném níže je znázorněno, že systém ISDS poskytuje rozhraní, přes které se 

spisová služba kraje může napojit. V tomto konkrétním případě ještě došlo k zdůraznění 

požadavku na požadované rozhraní (viz „Požadované rozhraní na ISDS) ze strany spisové 

služby. 

 

Obrázek 16 Příklad možného využití elementu aplikační rozhraní 

Příklad č. 2 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Aplikační komponenta 

• Aplikační rozhraní 
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• Aplikační služba 

• Datový objekt 

Na příkladu níže je zakreslen vztah logické komponenty spisové služby a systému pro správu 

dokumentů (DMS). Ze schématu vyplývá, že DMS poskytuje jednu službu a to „Ukládání 

dokumentů a metadat“, která je využívána spisovkou organizace. K této službě se pojí rozhraní 

CMIS, které je nedílnou součástí DMS a prostřednictvím kterého reálně dochází k využívání 

této služby spisovou službou organizace. 

 

Obrázek 17 Ukázka zakreslení aplikačních rozhraní na příkladu DMS a spisové služby 

1.1.2.4 Aplikační funkce a aplikační služby 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Služba aplikace 

• Funkce aplikace 

• Komponenta aplikace 

• Datový objekt 

Příklad č. 1 

Na schématu je znázorněno, že aplikace „Systém spisové služby“ disponuje funkcí „Vyřízení 

žádosti“, která se dále člení na dílčí funkce. Rovněž je velmi jednoduše zaznamenána 

posloupnost těchto funkcí. Tato aplikace poskytuje službu pojmenovanou „Služba spisové 

služby“, která může být užívána některými z byznys procesů. 



 
 
 

13 

 

 

Obrázek 18 Příklad možného využití elementu funkce. 

 

1.1.2.5 Datový objekt 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Komponenta aplikace 

• Datový objekt 

• Služba aplikace 

• Funkce aplikace 

Příklad č. 1 

 

Obrázek 19 Příklad možného využití elementu datový objekt. 

Příklad č. 2 

Viz kapitola č. 1.1.1.7. 
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1.1.3 Technologická vrstva 

1.1.3.1 Uzel, zařízení a systémový SW 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Uzel 

• Zařízení 

• Systémový SW 

Příklad č. 1 

 

Obrázek 20 Příklad možného využití elementů uzel, zařízení a systémový SW 

1.1.3.2 Rozhraní infrastruktury 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Rozhraní infrastruktury 

• Systémový SW 

Příklad č. 1 

Obrázek udává, že systémový SW (například operační systém) disponuje rozhraním. 

 

Obrázek 21 Příklad možného využití elementu "Rozhraní infrastruktury" 

1.1.3.3 Komunikační cesta 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Uzel 

• Cesta 
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Příklad č. 1 

 

Obrázek 22 Příklad možného použití elementu "Komunikační cesta" 

1.1.3.4 Síť 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Zařízení 

• Síť 

Příklad č. 1 

 

Obrázek 23 Příklad možného použití elementu "Síť" 

1.1.3.5 Infrastrukturní funkce a Služba infrastruktury 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Infrastrukturní funkce 

• Služba infrastruktury 

• Uzel 

Příklad č. 1 

Na příkladu je namalováno, že databázový server disponuje dvěma klíčovými funkcemi a to 

„Poskytování přístupu k datům“ a „Správa dat“. Tyto funkce jsou přístupné vyšším vrstvám 

(případně jiným technologickým komponentám) pomocí dvou stejnojmenných funkcí. 

 

Obrázek 24 Příklad možného použití elementu "funkce a služba infrastruktury" 
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1.1.4 Elementy motivačního rozšíření 

1.1.4.1 Zainteresovaný subjekt (Stakeholder) 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Zainteresovaný subjekt 

 

Příklad č. 1 

 

Obrázek 25 Příklady stakeholderů 

1.1.4.2 Motivátor 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Motivátor 

• Zainteresovaný subjekt 

 

Obrázek 26 Vysvětlení elementu "Motivátor" 

1.1.4.3 Zhodnocení 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Motivátor 

• Zhodnocení 
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Obrázek 27 Vysvětlení elementu "zhodnocení" 

1.1.4.4 Cíl 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Motivátor 

• Zhodnocení 

• Cíl 

1.1.4.5 Požadavek 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Požadavek 

• Princip 

• Cíl 

Obrázek 28 Vysvětlení elementu cíl 
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Obrázek 29 Vysvětlení elementu "požadavek" 

 

1.1.4.6 Omezení 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Komponenta aplikace 

• Omezení 

 

 

Obrázek 30Vysvětlení elementu omezení 

1.1.4.7 Princip 

Na použitém příkladu jsou uvedeny tyto elementy: 

• Princip 

• Cíl 

• Požadavek 
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Obrázek 31 Vysvětlení elementu "Princip" 

1.1.5 Elementy migračního a implementačního rozšíření 

 

Obrázek 32 Vysvětlení elementů "Pracovní blok" a "Dodaný výstup" 

 

1.2 Příklady – Vazby 

1.2.1 Kompozice 

Vztah kompozice značí, že objekt je složen z jednoho nebo více jiných objektů. 

Příklad č. 1 

Všimněte si dvojího možného vyjádření, které říká totéž. Na obrázku je znázorněno, že 

„Komponenta spisové služby“ se skládá ze dvou dílčích komponent a to „Podatelna a výprava“ a 

„Komplementace řízení workflow“. 
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Obrázek 33 Příklad možného použití vazby kompozice. 

1.2.2 Agregace 

Vztah agregace značí, že objekt seskupuje určitý počet jiných objektů. 

Příklad č. 1 

Cíl „Snížení nákladů na provoz IT se rozpadá“ na dva dílčí cíle. 

 

Obrázek 34 Příklad možného použití vazby "agregace" 

Příklad č. 2 

 

 

1.2.3 Přiřazení 

Vztah přiřazení spojuje prvky chování s aktivními elementy (např. role, komponenty), které 

je provádějí nebo role s účastníky, kteří je plní. 
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Příklad č. 1 

 

Obrázek 35 Příklad možného použití vazby přiřazení 

1.2.4 Realizace 

Vztah realizace spojuje logickou entitu s více konkrétní entitou, která ji realizuje. 

Příklad č. 1 

 

Obrázek 36 Příklad možného použití vazby „realizace“ 

Příklad č. 2 

 

Obrázek 37 Příklad možného použití vazby "realizace" 

1.2.5 Použité ze strany 

Použití služeb procesy, funkcemi, nebo interakcí a přístupem k rozhraní rolemi, komponentami 

nebo spoluprací. 

Příklad č. 1 

Obrázek říká, že aplikační služba „Služba spisové služby“ je používána určitou byznys rolí. 
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Obrázek 38 Příklad možného použití vazby "použité ze strany" 

1.2.6 Přístup 

Přístup přístupová vazba modeluje přístup prvků chování k procesním a datovým objektům. 

Příklad č. 1 

Na obrázku níže dva procesy přistupují k datovému objektu. 

 

Obrázek 39 Příklad možného využití vazby "Přístup" 

1.2.7 Asociace 

Asociace vztahů modelů, které nejsou popsatelné jiným, konkrétnější vztahem. 

 

Obrázek 40 Příklad možného využití vazby "Asociace" 

1.2.8 Spouštění 

Vztah spouštění popisuje časové nebo příčinné vztahy mezi procesy, funkcemi, interakcemi a 

událostmi. 

Příklad č.1 

Z obrázku je jasně rozpoznatelná sekvence jednotlivých kroků (respektive procesů a událostí). 
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Obrázek 41 Příklad možného využití vazby "spouštění" 

1.2.9 Tok 

Vztah tok popisuje výměnu nebo transfer např. informace nebo hodnotu mezi procesy, 

funkcemi, interakcemi a událostmi. 

Příklad č. 1 

 

Obrázek 42 Příklad možného využití vazby "tok" 

1.2.10 Seskupení 

Vztah seskupení značí, že stejné nebo rozdílné objekty jsou seskupeny podle nějaké společné 

charakteristiky. 

 

Obrázek 43 Příklad možného využití seskupení 

Tento příklad je současně příkladem (ne úplně přesným) potřeby použití pohledu aplikačního 

portfolia. 

1.2.11 Spojka 

Spojka se používá ke spojení vztahů stejného typu. 

Příklad č.1 

V tomto případě je spojka použita k větvení procesního flow. 
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Obrázek 44 Příklad možného využití vazby „spojka“ 

1.2.12 Specializace 

Vztah specializace značí, že objekt je specializací jiného objektu. 

Příklad č.1 

Vztah specializace je odvozen z jazyka ULM. Říká, že daný objekt vychází z obecnějšího 

objektu. 

 

Obrázek 45 Příklad možného využití vazby „specializace“ 

1.3 Příklady hledisek 

1.3.1 Hledisko organizační 

Na příkladu uvedeném níže je provedeno znázornění organizační struktury organizace/dané 

části organizace, které je předmětem našeho zájmu. 
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1.3.2 Hledisko aplikací 
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1.3.3 Hledisko spolupráce aplikací 

 

1.3.4 Hledisko využití aplikací 

 

1.3.5 Hledisko technologické 
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1.3.6 Hledisko využití infrastruktury 

 

1.3.7 Hledisko vrstev 

 



 
 
 

28 

 

1.3.8 Implementační a migrační hledisko 

 

 


