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1 Úvod 

 

Tato práce je zaměřena na problematiku cloud computingu (dále jen „CC“) a jeho 

širšího využití ve firmách, zejména pak na způsob zavedení a bezpečné využívání 

v podnicích.  Cloud computing je v současné době hojně používaný pojem v oblasti 

informačních technologií (dále jen „IT“), který je neustále vyvíjen a proto je vhodné věnovat 

mu patřičnou pozornost. Za velkou přednost CC je považováno zejména jeho využití nejen na 

osobních počítačích, ale také na zařízeních jako jsou: 

 mobilní telefony, 

 tablety, 

 notebooky. 

 

V současné době, kdy jsou vyvíjeny stále složitější a rozsáhlejší podnikové softwary 

a zároveň je kladen vysoký důraz na aktuálnost a servis, se CC stává vysoce ceněným řešením 

díky svému širokému spektru využití. Zejména pak v posledních letech byl zaznamenán 

značný rozmach, který svědčí o vysoké popularitě cloudového řešení, a to nejen v prostředí 

velkých firem, ale také u běžných uživatelů v domácnostech. 

Cílem práce je vytvořit rámcový návrh implementačního postupu, který by měl sloužit 

při přechodu na CC. Práce by neměla být primárně určena pouze pro odborníky z oblasti IT, 

ale také pro manažery, kteří projeví zájem o problémy spojené s CC. Pozornost je zaměřena 

zvláště na problémy spojené s bezpečností cloudu.  

 

 

 

 

  



6 

 

2 Teoretická východiska bezpečnosti v cloud computingu 

 

Následující kapitoly a podkapitoly obsahují teoretické základy CC, jeho bezpečnosti 

a s tím souvisejících témat, která jsou spolu s analýzou datových uložišť zdrojem 

navrhovaných organizačních postupů. 

 

2.1 Cloud  

 

Pokud bychom pracovali s doslovným překladem, pak by cloud znamenal oblak. Jedná 

se o metaforu, pomocí které je značeno komplexní síťové prostředí. Pojmem cloud je míněno 

využívání výpočetních technologií, které nejsou situovány v domácnosti nebo ve firmě, ale 

jsou vzdálené kdesi „v oblacích“.  Za cloud je možno považovat téměř jakýkoliv program 

nebo službu, která je přístupná prakticky odkudkoliv, kde má uživatel přístup k internetovému 

připojení. Není podstatné, jestli je to domácí nebo firemní počítač nebo jestli se uživatel 

nachází v internetové kavárně, protože podstatou je ukládání dat každého uživatele na 

vzdálený server. Velkou předností cloud computingu je skutečnost, že zákazník platí jen za to, 

co zrovna používá. 

Podle definice ředitele oddělení globálního marketingu EMC Garyho Bredera je CC: 

„Metoda přístupu k využití výpočetní techniky, která je založena na poskytování 

sdílených výpočetních prostředků a jejich využívání formou služby. Existují nejrůznější 

modely služeb a možnosti jejich poskytování, ale všem typům cloud computingu je společná 

schopnost poskytovat prostředky na vyžádání, elasticky, samoobslužně a prostřednictvím 

přístupu z rozsáhlé sítě a také schopnost měřit spotřebované služby v rámci sdíleného fondu 

prostředků.“[10] 

Daniel Dočekal chápe CC jako: „Technologii používanou pro přístup ke službám na 

Internetu – možnosti informačních systémů a technologií jsou nabízeny jako služba, kterou 

uživatelé mohou používat kdykoliv, odkudkoliv a (skoro) na libovolném zařízení. Nepotřebují 

žádné vědomosti a schopnosti k tomu, aby takové služby získali a začali využívat (jejich 

používání samozřejmě nějaké ty vědomosti požaduje).“[11] 

Cloud computing může být chápán jako současný trend, jehož podstatou je 

zpřístupnění požadovaných počítačových elementů jako služby, kterou si uživatel vyžádal bez 
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ohledu na to, jedná-li se o aplikace, operační systémy, úložiště, aj. Toto vše je umožněno 

v síťovém prostředí, aniž by uživatel musel něco ručně instalovat na své pracovní zařízení. 

Za „průkopníka“ v oblasti CC by se daly považovat e-mailové služby. E-mail byl 

první, který umožnil ukládat příchozí i odchozí poštu a alokovat ji tak na datové úložiště, 

které bylo k e-mailové schránce přiděleno. Téměř každý člověk má v současnosti minimálně 

jednu e-mailovou adresu (gmail, yahoo, hotmail, seznam, aj.), přičemž o správné fungování 

schránky se stará poskytovatel. Mnozí poskytovatelé mailhostingu postupem času zlepšovali 

stávající a přidávali nové služby, jako například využití datových uložišť. Byly to právě tyto 

produkty, které se později staly nosnými pilíři současných cloudových řešení nejen pro 

podniky, ale také pro domácnosti, které mohou využívat CC aplikace také zdarma. 

Díky velkým společnostem se začal CC stále více prosazovat. Původním záměrem 

bylo rozšířit počítače do všech IT společností a upustit tak od zastaralých terminálů coby 

předchůdců osobních počítačů. Po naplnění tohoto cíle musely být vymyšleny nové, jak dále 

přimět společnosti investovat do své IT infrastruktury a pokračovat tak ve výhodném 

obchodu. I tento plán byl naplněn a v podnicích jsou umisťovány vlastní serverovny spolu 

s nezbytným příslušenstvím jako další fáze investování do informačních technologií. Nynější 

stav, kdy jsou vlastní servery již poměrně běžné u velkých společností, spíše poukazuje na 

neefektivnost těchto serveroven, u kterých je nutný odborný dohled a objevují se pochybnosti 

ve spojení užívání serverů a ekologie. Právě díky těmto a jim podobným názorům se od 

vlastní správy serverů upouští a propaguje se využívání informačních technologií formou 

služby, tedy CC, a jsou to zase ony velké společnosti, které jej poskytují. Za přechod na 

cloudová řešení nejsou odpovědny pouze IT korporace nebo lobbistické skupiny. Velkou 

měrou se na možnosti přechodu podílejí nové technologie a pokrok, díky kterému jsou 

hranice možností stále posouvány. 

Je potřebné objasnit zásadní pojmy z oblasti CC, jako jsou „virtualizace“, „datová 

centra“ a „datová úložiště“.  

Virtualizace – je technické řešení, díky kterému je umožněno sdílení zdrojů 

způsobem, že se koncovému uživateli jeví právě ta část, se kterou pracuje, jako celek. 

Příkladem může být virtuální server - uživatel má zdání, že jde o skutečný server, zatímco ve 

skutečnosti využívá pouze jeho zanedbatelnou část. Důležitá je vlastnost, která spočívá 

v logickém oddělení uživatelů. Jeden uživatel tedy nemůže získat přístup ke zdroji druhého 

uživatele. 
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Jinými slovy popsal virtualizaci regional Sales Manager ve společnosti Veeam 

Software Martin Štětka: „Technologická revoluce, která umožňuje využívat cloud computing, 

spočívá ve virtualizaci. K virtualizaci dochází tím, že úložiště, servery, aplikace a i samotné 

desktopy jsou odděleny od podkladové fyzické infrastruktury. Virtualizace zajišťuje vyšší 

efektivitu IT tím, že snižuje komplexnost správy nedostatečně využívaných serverů 

a aplikací.“[13] 

 Datové úložiště - je služba, vyhledávaná klienty pro své nesporné výhody v oblasti 

úložných kapacit. Pokud klient potřebuje uchovávat velké objemy dat a nechce draze 

investovat do velkokapacitních zařízení a vlastních datových center, pak je služba datových 

uložišť určena právě pro něj (OneDrive, Dropbox). Uživatel, který chce využívat těchto 

služeb, by se měl ovšem dobře informovat zejména o tom, jaké typy souborů může 

v uložištích mít, případně je sdílet s okolím. Kvůli nevhodnému materiálu by se totiž mohl 

dostat do problémů se zákonem. Rovněž poskytovatel by měl z pohledu typu i obsahu 

souborů definovat, která data uživatel může v uložišti ponechat. 

Datová centra -  jsou jedny z nejzásadnější části celého konceptu CC. Zásadní je 

v tom smyslu, že se jedná o server nebo celou řadu serverů. Na těchto serverech fungují 

všechny aplikace, které jsou poskytovány nebo jsou využity za účelem uložišť a datových 

serverů. Z hlediska umístění, mohou být servery rozmístěny na různých kontinentech.  

 

2.2 Výhody cloud computingu 

 

Některé nesporné výhody již byly nastíněny v předchozím textu. Zde jsou uceleně 

shrnuty a přehledně popsány tak, aby i nezainteresované osobě byly jasně srozumitelné. 

 

K nesporným výhodám CC patří zejména: 

 Sdílení zdrojů – díky hardwaru, který je sdílen je možno lépe šířit výkon 

k jednotlivým cílovým uživatelům. Pro provozovatele je to výhodné, protože 

jeden produkt poskytne více organizacím, a pro klienty je to výhodné z toho 

důvodu, že budou platit pouze za to co, potřebují využívat. 

 Snížení nákladů na správu – snižuje aktivitu spojenou s údržbou a správou 

hardwaru i softwaru spolu s personálem, který tyto úkony běžně zastává. 
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Firmám by tedy měly převedením správy systémů na providera klesnout 

náklady. Jedná se o jeden z nejčastějších argumentů pro přechod na CC. Jeho 

pozitiva však nejsou tak jednoznačná, jak by se mohlo na první pohled jevit. 

Nejednoznačnost spočívá v poplatcích za služby CC a ve faktu, že cena je 

určena providerem.  

 Snížení spotřeby energií – snižuje náklady na energii spojené s provozem 

menšího počtu zařízení s podstatně nižším výkonem než je tomu například 

u serveru. Náklady na energii spojenou s chodem serveru hradí poskytovatel 

a klient je od těchto poplatků osvobozen. 

 Poměrně rychlé nasazení – podstata spočívá v centrální platformě, která je 

prakticky neustále připravena k užití a stačí tedy domluvit podmínky a službu 

zřídit. Touto formou se uživatel vyhne zdlouhavým zaváděcím procesům. 

 Vysoká flexibilita – potenciál, který je založen na faktu, že kapacita nebo 

výkonnost lokálních či vzdálených počítačů není podstatná. Přístupové zdroje 

mají virtuální charakter. Výhoda spočívá v přerozdělování výkonu podle 

potřeb uživatele, který zrovna pracuje s daty. 

 

2.3 Nevýhody cloud computingu  

 

Jako většina technologií přináší i CC nevýhody, které nejsou vůbec zanedbatelné. 

Navzdory nesporným výhodám celá řada firem CC nedůvěřuje a nevyužívá jeho služeb. Zde 

jsou uvedeny některé nevýhody, které mají za následek pomalejší šíření CC. K nevýhodám 

mohou patřit následující faktory: 

 Závislost na providerovi – jedná se o podstatu cloudových služeb, ale také 

o velké omezení ve smyslu, že koncový uživatel nerozhoduje o aktuální verzi 

softwaru, kterou používá. Uživatel by měl počítat i s možností, že poskytovatel 

může upravovat ceny svých služeb nebo, v krajním případě, může i úplně 

zkrachovat. S takovou možností by měl uživatel dopředu kalkulovat a být na ni 

připraven. Pokud jde o služby úložiště, tak je lepší mít data uložena v záloze 

u více provozovatelů. 
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 Stabilita – v tomto případě se nejedná o stabilitu datového centra jako celku, 

nýbrž o stabilitu internetového připojení. Právě na internetovém připojení je 

závislá celá služba, s pomalým připojením nastávají problémy s plynulostí 

a funkčností aplikace. Pokud se pak internetové připojení přeruší, přeruší se 

také využívání služby a to má za následek vznik možných nepříjemností. 

Internetové připojení uživatel nemusí mít od stejného poskytovatele jako 

službu CC. Tím hůře se poté mohou případné potíže řešit. 

 Legislativa – problém v případě legislativy může nastat v okamžiku, kdy 

poskytovatel a jeho zákazník nejsou z jedné a téže země. Klient by si měl 

ověřit, případně se zeptat přímo poskytovatele, pod právo které země dotyčný 

spadá. Poskytovatel by pak tyto informace neměl tajit a měly by být jasně 

vymezeny. Je zřejmé, že zákony například v USA jsou jiné než v České 

republice a tyto nesrovnalosti téměř jistě povedou k problémům. Zásadní rozdíl 

spočívá v úschově dat, která spadají do kategorie neveřejných či dokonce 

tajných. Taková data je již zapotřebí jistými způsoby šifrovat a zabezpečovat 

podle příslušného zákona dané země.  

 Nedůvěra – navzdory vysokému progresu je pojem CC poměrně nový a stále 

ještě přetrvávají obavy z jeho použití ve firmách. Nejčastější obava spočívá 

v ochraně dat. Většinu nepříliš problému znalých uživatelů asi napadne: „jak 

moc bezpečná může být služba, do které přistupuji skrze internetový 

prohlížeč“. Částečnou odpovědí mu pak může být: „asi stejně jako e-mailová 

komunikace“.  

 

2.4 Dělení cloud computingu 

 

V následující části je CC popsán a rozdělen podle modelu distribuce (z angl. „Service 

Models“) a podle modelu nasazení (z angl.. „Deployment Models“). Každá distribuce je 

specifická a vhodná tedy pro určité nasazení. 
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2.4.1 Podle distribučního modelu 

 

Distribuční model představuje pohled na CC z hlediska typu poskytované služby. 

Společným označením těchto služeb bývá dodatek „as a Service“, který se zkracuje na „aaS“. 

Před tento dovětek se pak vkládá začáteční písmeno, které označuje konkrétní druh 

poskytované služby, např. „SaaS“, „IaaS“ nebo „PaaS“. Tato označení pak vyjadřují zkratky 

pro: „Software as a Service“, „Infrastructure as a Service“ a „Platform as a Service“. Dále je 

možno rozdělit CC služby na placené a bezplatné. Zdali je služba bezplatná nebo si za ni 

uživatel naopak připlatí, nezáleží na poskytovateli, nýbrž na druhu poskytovaných služeb. 

Většina poskytovatelů využívá obou těchto forem. Základní služby bývají bezplatné a určeny 

spíše pro domácí využití, zatímco nadstandartní využívání služeb je zpoplatněno 

a orientováno spíše do prostředí podniků (není to pravidlem). 

 SaaS (Software as a Service) – software jako služba; ve službě tohoto druhu, 

jsou uživateli nabízeny plně funkční aplikace, ke kterým je samozřejmě 

přistupováno přes internet. Celá údržba pak spočívá na provozovateli a klient 

do administrace nijak nezasahuje a nemusí se o nic starat. Tato služba 

vyhovuje zejména méně náročným klientům, může se jednat například 

o software pro účetnictví, tabulkové editory nebo kancelářské sady nástrojů.  

 IaaS (Infrastructure as a Service) – infrastruktura jako služba; při výběru 

této možnosti si zákazník pronajímá hardware bez aplikací. Může se jednat 

o úložné prostory nebo servery. Velká výhoda spočívá v tom, že pokud 

zákazník potřebuje kupříkladu další úložné prostory, tak si jich jednoduše 

pronajme jen tolik, kolik zrovna potřebuje a tím ušetří finanční prostředky 

v podobě úspory za velkokapacitní disky, které by nemusel využívat plně. Tato 

možnost je určena pro zákazníky s vlastním softwarem, kteří potřebují pro své 

záměry pouze hardware. Příkladem může být například: Windows Azure od 

společnosti Microsoft. 

 PaaS (Platform as a Service) – platforma jako služba; tento model poskytuje 

jak hardwarovou, tak i softwarovou platformu. Jedná se o komplexní podporu 

zahrnující zařízení i služby potřebné pro podporu celého životního cyklu 

vývoje aplikací zahrnující taktéž fáze návrhu, testování i nasazení, aniž by byla 

nutná instalace softwaru nutného pro některou ze zmíněných fází. Na rozdíl od 
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modelu SaaS zde nejsou pronajímány již vytvořené aplikace, ty si zákazník 

vyvíjí sám. Příkladem mohou být třeba: „Google App Engine“. 

 

Obr. 2.4.1.1 Cloudoví klienti  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.4.2 Podle modelu nasazení 

Cloudové služby jsou dostupné v celé řadě nasazení. Od otevřených veřejných přes 

uzavřené až po hybridní. Všechny zmíněné jsou podrobněji popsány níže. 

 Public cloud computing (veřejný cloud computing) – jedná se zřejmě 

o nejrozšířenější koncepci CC. Veřejný cloud je poskytován široké veřejnosti 

a tak k němu může přistupovat v podstatě každý, kdo má možnost využívat 

internetového připojení. Tento model je považován za klasický případ CC, ve 

kterém mají všichni uživatelé vesměs stejné podmínky. Může se jednat 

o datová úložiště jako například: ulozto.cz nebo edisk.cz. Kromě uložišť to 

také mohou být portály typu: seznam.cz, google.com nebo yahoo.com. 

 Private cloud computing (neveřejný cloud computing) – v tomto případě je 

CC poskytován pouze pro konkrétní organizaci, která jej využívá jako jediná. 

Poskytován je buď třetí stranou, nebo samotným IT oddělením ve firmě.  
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 Hybrid cloud computing (hybridní cloud computing) – tento model je 

jednoduše kombinací předchozích dvou modelů tedy veřejným a privátním CC. 

Ve výsledku se však jedná o jeden model. 

 Community cloud computing (komunitní cloud computing) – jádro modelu 

spočívá v myšlence, kdy určitá skupina uživatelů, kteří mají stejné zájmy 

(stejnou bezpečnostní politiku nebo druh podnikání), sdílí tutéž infrastrukturu 

a náklady, které vznikají, se pak přerozdělují mezi všechny členy skupiny.  

 

 

Obr. 2.4.2.1 Model nasazení  

Zdroj: www.synergygs.com 
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2.5 Predikce do dalších let 

 

Význam CC pro společnosti i jeho současné přednosti již byly popsány v předchozích 

kapitolách. Ale v následujícím textu se autor pokusí nastínit směr, kterým by se mohl dále 

cloud ubírat.  

V dnešní moderní době je na trhu spousta mobilních zařízení jako „chytré“ telefony 

nebo tablety a právě pro tato zařízení se spousta starších aplikací přizpůsobuje a upravuje. 

Touto cestou se tedy mnoho programových společností ubírá a této platformě věnují velký 

zájem. Většina providerů CC má již své aplikace pro využívání jejich konkrétních služeb na 

mobilním zařízení. 

Popularita sociálních sítí se stále udržuje v čele aktivit uživatelů na internetu. Touto 

formou je možné rozšiřovat povědomí uživatelů sociálních sítí o výhodách implementace CC 

a v budoucnu se jistě přijde na další využití, jako je sběr dat atp.  

Očekává se nárůst zpracovávaných dat, označována jako „Big Data“. Co si představit 

pod pojmem „Big data“ pomůže objasnit definice poradenské firmy Gartner: „Big data je 

termín aplikovaný na soubory dat, jejichž velikost je mimo schopnosti zachycovat, spravovat 

a zpracovávat data běžně používanými softwarovými nástroji v rozumném čase. Pojem 

„velikost“ dat je chápán nejen z hlediska objemu dat měřeného giga-, tera- či petabyty, ale i z 

hlediska rychlosti jejich tvorby a přenosu a z hlediska různorodosti jejich typů. Jako příklad 

je často citováno množství údajů o počasí, které získává každý den Národní úřad pro oceán 

a atmosféru (NOAA) nebo NASA.“ [13] 

Budoucností cloudu jsou služby hromadně označovány jako „XaaS“. Toto označení 

znamená „Anything as a Service“, tedy cokoliv jako služba. Jedná se o souhrnný pojem pro 

službově-orientovaný přístup k využívání IT formou služeb. Mezi novější je možno zahrnout 

zejména: BaaS (Business as a Service nebo Backup as a Service), CaaS (Communications as 

a Service), NaaS (Network as a Service), MaaS (Monitoring as a Service), atd. 
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Obr. 2.5.1 Vývoj CC  

Zdroj: www.blueatoll.com  

 

2.6 Informační bezpečnost 

 

V této kapitole je popsána bezpečnost z hlediska softwarové ale také hardwarové 

ochrany. 

Je známo, že kdo má informace, má také moc a právě tato skutečnost dělá z informací 

velmi cenné zboží. Také s informacemi se dá v jistém smyslu zacházet jako s majetkem, 

kterým informace jistě jsou. S informacemi se obchoduje, mohou se nakupovat a stejně tak 

i prodávat. Informace se také mohou ničit nebo krást a není asi nutné zdlouhavě popisovat, 

jaké důsledky by mohly mít informace o bezpečnostních údajích, nutných k přístupu do 

jaderné elektrárny, v nesprávných rukou. Jedním příkladem za všechny může být nedávný 

případ Edwarda Josepha Snowdena, který poskytl informace z národní bezpečnostní agentury 

(NSA), ve které byl zaměstnán.  

Hodnotu informace tvoří skutečnost, že člověk vlastnící tuto informaci zná něco, co 

jiný neví, ale jedná se také o přesnost a vypovídací hodnotu. Důvěrné informace se v každé 

době přísně chrání, a dokud byly ještě v písemné formě, tak se ukládaly do trezorů, které byly 

ještě zvlášť chráněny. Tyto papírové dokumenty se již pomalu řadí do minulosti a drtivá 

většina informací má již elektronickou formu. Ani tato elektronická éra ovšem neznamená, že 

je konec trezorům a střeženým objektům.  

I elektronické informace musejí být uloženy na nějakém fyzickém zařízení jako 

například flash disku, hard disku nebo jiném paměťovém médiu a jsou to právě tato média, 

která musejí být chráněna před lidmi, kteří se je snaží ukrást nebo zničit. Nemusí se nutně 
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jednat pouze o popud člověka, který se chce média zmocnit, velké komplikace nastávají 

během živelných pohrom. Stejně dobře jako člověk, může informace poškodit nebo úplně 

zničit požár, povodeň, zemětřesení, aj. Z tohoto důvodu by se měly dodržovat zásady 

bezpečnosti zabývající se touto problematikou. 

Doposud byly zmíněny hrozby „fyzické“, jejichž cílem je informaci ukrást nebo zničit 

fyzicky. Mnohem častějším případem napadení, ale také z pohledu bezpečnosti závažnějším, 

je softwarový útok. Finančně náročná jsou zejména protiopatření vůči těmto zásahům 

do soukromí, která často mnohonásobně převyšují investice do hardwarového zabezpečení. 

Zejména v posledních letech značně rostou hackerské aktivity jedinců nebo organizovaných 

skupin, které se snaží prolomit zabezpečení a získat tak přístup k soukromým informacím. 

Hacker je člověk, který se dá považovat za počítačového experta s velmi detailními znalostmi 

o běhu programů a celého informačního systému. Tyto své znalosti používá 

k nelegálním úpravám systému dle svých osobních potřeb. Ve společnosti bývá slovo 

„hacker“ spojováno se zločincem a narušitelem počítačových programů a sítí. 

 

2.7 Zásady bezpečnosti  

 

Požadavky na zabezpečení IT mohou být shrnuty do následujících bodů: 

Dostupnost a spolehlivost – po autorizaci musí být uživateli zpřístupněna konkrétní 

data po stanovenou dobu a definovaným způsobem. 

Integrita – pouze uživatel, který se prokáže autorizací, smí manipulovat s daty 

a upravovat je. 

Důvěrnost – jistá data jsou označována jako „privátní“, musejí být chráněna a smí 

k nim přistupovat pouze uživatel s potřebným oprávněním.  

Nepopiratelnost a prokazatelnost odpovědi – musí být zpětně dohledatelné, který 

uživatel pracoval (čtení, zápis, odesláni, aj.) s daty jako poslední. 
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2.8 Bezpečnostní hrozby IT 

 

Hrozby lze rozdělit do několika různých kategorií. Může se jednat o hrozby vnějšího 

nebo vnitřního charakteru, dále, jak již bylo zmíněno, může jít o hrozby ohrožující hardware 

nebo software. 

Hardwarová hrozba – za hardwarový útok se považuje takový útok, který směřuje 

na fyzická zařízení. Cílem je buď zařízení fyzicky zničit, nebo jej odcizit. Nemusí se však 

nutně jednat o záměrné poškození či zničení. Stejné, ne-li ještě větší škody mohou napáchat 

přírodní katastrofy jako povodeň nebo požár, které když poškodí například serverovnu, tak 

se musí vybudovat kompletně celá od začátku. S těmito možnostmi se však musí počítat a při 

výběru plochy, kde bude stát například server, by se mělo kalkulovat se statistikami, jak často 

v této oblasti k podobným živelným událostem dochází. Pojištění je v tomto případě již 

samozřejmostí. 

Softwarová hrozba – u této možnosti je však riziko neúmyslného zavinění výrazně 

nižší. Ve většině případů se jedná o organizované napadení softwaru společnosti, jež má za cíl 

smazat data, ukrást data nebo sledovat aktivitu uživatele, aniž by o tom sám věděl. V dnešní 

době se tento druh rizika nepodceňuje a utrácí se velké sumy za vybudování antivirové 

ochrany, která se snaží takovým neoprávněným přístupům zabránit. Z tohoto důvodu 

je náročné „nabourat se“ do podnikového informačního systému a člověk, kterému se to 

podaří, musí být velmi zdatný programátor výborně se orientující v problematice ICT. 

Z hlediska problematiky cloudu je bezpečnostní stránka využívání CC z větší části 

záležitostí poskytovatele. Bezpečnost se bude lišit případ od případu užití cloudu ve firmě, ale 

obecně platí, že si společnost chrání vlastní data, tedy existuje v podniku zaměstnanec 

odpovědný za bezpečnost dat, který například může vybrat cloudového privdera. Provider se 

pak stará o zabezpečení svého technického řešení, které dále pronajímá. Tytéž podmínky platí 

z hlediska bezpečnosti pro využívání softwaru. 

Vnitřní hrozba – jedná se o hrozbu plynoucí z interního prostředí vlastního podniku. 

Může se jednat o: 

Průmyslovou špionáž, která spočívá v nasazení falešného zaměstnance konkurenční 

firmou, aby shromažďoval informace, které později předá skutečným zaměstnavatelům. Může 

se také jednat o běžného zaměstnance, který výměnou za úplatek poskytne informace nebo 

data. Průmyslová špionáž je řazena mezi nejnáročnější a nejhůře prokazatelné hrozby.  
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Dalším druhem vnitřní hrozby může být nespokojený zaměstnanec, který tím na sebe 

a na své problémy chce upoutat pozornost. Také může jít o pomstu někoho z firmy, kdo 

se chce touto akcí mstít vedení podniku.  

Nemalou skupinu tvoří uživatelé, kteří jsou vzpurní a nesouhlasí s bezpečnostní 

politikou, ať už z důvodu vlastního omezení, nebo touhy překonávat překážky v podobě 

bezpečnostních opatření.  

Jiné důvody mohou být spojeny například s lidskou psychikou, s ekologií nebo 

náboženským přesvědčením. Nemusí se však pokaždé jednat o úmysl, ale také o omyl 

nezkušeného, nedbalého zaměstnance či o souhru špatných okolností. 

Z hlediska vnitřních hrozeb si za bezpečnost ve většině případů ručí podniky samy. 

Poskytovatelé služeb CC se již nestarají o vnitřní vztahy ve společnostech a tak nemohou 

firmy chránit například před jejich vlastními zaměstnanci. 

Vnější hrozba – podstata vnější hrozby spočívá v útoku zvenčí. Tedy útočník nebo 

skupina útočníků nepůsobí přímo v organizaci. Důvody tohoto jednání jsou zřejmé. Jedná 

se v podstatě o stejné záminky, jako byly popsány v předchozím odstavci, tedy: zničení nebo 

odcizení části informací za účelem dalšího prodeje, zviditelnění se nebo jiné příčiny 

související s mentalitou člověka. Může se však jednat také o situaci nezamýšlenou, která 

jednoduše vyplynula z dění okolo firmy. Příkladem této hrozby, kdy útok není zaměřený 

vyloženě proti společnosti, může být občanská válka v zemi. 

Mezi nejčastější vnější hrozby lze zařadit: 

 počítačové viry a červy, 

 trojské koně, 

 DoS útoky, 

 neautorizovaný přístup. 

 

Počítačový virus - je program, který se dokáže dál šířit bez vědomí uživatele. Tento 

program se ukryje v jiných spustitelných souborech a tímto způsobem se šíří dál. Chování 

počítačového viru je obdobné jako u viru biologického, proto se jeho šíření označuje téže za 

infekci nebo nakažení. 
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Červ – je samomnožící program, pomocí kterého jsou poškozovány soubory uživatele. 

Nejběžnější šíření červů je prostřednictvím přílohy v elektronické poště. 

Trojští koně – podstata tohoto zákeřného programu spočívá v tom, že má podobu 

jiného programu, a tak z uživatele může získat privátní informace, které mohou být později 

zneužity.  

DoS útok – bývá zaměřen na zablokování nebo přerušení přístupu k síti. Princip 

spočívá v zahlcení sítě velkým množstvím paketů. Cílem tedy není způsobit kolaps počítače, 

ale pouze internetového připojení. Mezi nejznámější útoky se řadí: ping smrti, surf útok, aj. 

Zejména z hlediska cloudových řešení je tento útok pro uživatele velmi nebezpečný, 

protože cílem útoku je kritické místo a tím je připojení.  

Neautorizovaný přístup – je tím myšlen neoprávněný přístup do privátní části sítě, 

která je chráněna řadou bezpečnostních prostředků. V rámci této části je důležité objasnit 

pojmy, které bývají s touto problematikou často spojovány. Jsou jimi zejména:  

 Autentifikace (authentication) – za autentifikaci je obecně považován proces 

určující konkrétní identitu uživatele. Jedná se o proces přihlašování do 

informačního systému. 

 Uživatelské jméno – jedná se o posloupnost kombinace písmen a čísel. 

Uživatelské jméno spolu s heslem tvoří dva řetězce, za pomoci kterých uživatel 

po korektním vyplnění přistupuje do systému. Uživatelské jméno musí být 

v rámci systému jedinečné, aby bylo jasně patrné, který uživatel je v danou 

chvíli aktivní, a aby tento přistupoval pouze k datům, ke kterým má umožněn 

přístup. Tato jména jsou většinou automaticky generována a poté přiřazena 

uživateli. Může se jednat například o první tři písmena z uživatelova příjmení, 

která jsou následována číslicemi pro případ, že by více uživatelů mělo tato 

počáteční písmena shodná. 

 Uživatelské heslo – rovněž se jedná o řetězec znaků (písmen a číslic). 

Uživatelské heslo nemusí být jedinečné (dva různí uživatelé mohou mít stejná 

hesla), ale musí jej znát pouze uživatel, jemuž přísluší, aby tímto způsobem 

bylo ověřeno, že uživatel je skutečně osoba, za kterou se vydává. V některých 

případech si uživatelé sami vytvářejí svá hesla. Bohužel statistiky potvrdily, že 

mnozí uživatelé nerespektují bezpečnostní zásady při tvorbě hesel a útoky 

hackerů jsou tak často úspěšné. Z tohoto důvodu některé organizace používají 
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náhodného generování hesel, která poté přidělí jednotlivým zaměstnancům 

a pro zvýšení bezpečnosti se tento proces opakuje v pravidelných intervalech. 

 Autorizace (authorize) – je proces umožňující přihlášenému uživateli akce 

(práce s daty), které jsou mu zpřístupněny s ohledem na jeho postavení ve 

firmě. Jedná se tedy o stupeň oprávnění. 

Z hlediska vnějších hrozeb záleží na druhu poskytovaného cloudového řešení. 

Případně na podmínkách, na kterých se obě strany (provider a klient) domluví. Provider může 

zastávat funkci spravováním bezpečnosti celého podniku a mít tak na starosti bezpečnostní 

software nebo zaměstnanecké karty. Klientská firma tak může využívat služeb providera 

v otázce kompletního zabezpečení. V případě, že taková důvěra do služeb poskytovatele 

vložena není, musí se firma spoléhat na vlastní zaměstnance a bezpečnostní zásady. 

Příkladem je útok z nedávné minulosti: koncem loňského roku se podařilo skupině 

hackerů napadnout servery společnosti Adobe, kde se jim podařilo ukořistit kolem 130 

miliónů uživatelských účtů. Tato data pak byla umístěna na internet a bezpečnostní agenturou 

SCG (Security Consultants Group) byla sestavena statistika nejpoužívanějších uživatelských 

hesel. Deset nejčastěji používaných hesel je uvedeno v následujícím obrázku. 

 

 

Obr. 2.8.1 Nejpoužívanější hesla  

Zdroj: www.novinky.cz 
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Následující série obrázků znázorňuje počet infikovaných domén a počet útoků na 

uživatele v mezinárodním rozsahu. 

Obrázek 2.8.2 ukazuje na horizontální ose čas reprezentovaný dvanácti měsíci. Na 

vertikální ose jsou vyneseny záznamy reprezentující počet nalezených a infikovaných domén 

(v tisících). 

 

Obr. 2.8.2 Počet nalezených infikovaných domén 

Zdroj: www.avast.com 

 

Z grafu vyplývá, že nejkritičtějším měsícem z pohledu bezpečnosti byl červen roku 

2013, ve kterém bylo identifikováno více než 250 000 infikovaných domén. 

Na následujícím obrázku 2.8.3 je zobrazeno 5 nejvíce infikovaných nadnárodní 

domén.   
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Obr. 2.8.3 Infikované nadnárodní domény  

Zdroj: www.avast.com 

 

Následující domény byly umístěny v následujícím pořadí: mobi, asia, pro, cat a name. 

U zmíněných domén se jedná o tak nízké hodnoty, že by nebyly viditelné a z tohoto důvodu 

byly z grafu vypuštěny. 

Na obrázku 2.8.4 je zobrazeno 10 nejvíce nakažených národních domén. V grafu 

zřetelně převládá doména „ru“. 

 

Obr. 2.8.4 Infikované národní domény 

Zdroj: www.avast.com 
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Obrázek 2.8.5 zobrazuje mapu světa. Na této mapě jsou vyznačeny oranžovou barvou 

státy, ve kterých bylo monitorováno více než 18 útoků na osobu. Šedé oblasti pak naopak 

značí země s množstvím útoků menší než 18. 

 

Obr. 2.8.5 Mapa průměrných útoků  

Zdroj: www.avast.com 

 

Na obrázku, představujícím mapu světa, je patrná převaha útoků na většině území Asie 

a rovněž časté útoky jsou v chudších státech ležících na africkém kontinentu.  

 

2.9 Ochrana dat 

 

Některá data bývají označována jako privátní. Slovem „privátní“ jsou značeny věci, 

které jsou soukromé a stejné je to i v případě dat. Takový typ dat je potřeba patřičně chránit. 

V některých případech je dokonce ze zákona povinné taková data chránit. Jedná se o data, 

která bývají produkována činností organizací jako: nemocnice, státní bezpečnostní složky a 

organizace s nimi spolupracující, instituce působící ve školství, vládní organizace, aj. 



24 

 

Pokud zákon o ochraně dat není vztahován na společnost, pak je právě na jejím 

vedení, aby zvolilo míru zabezpečení.  

 

2.10 Bezpečnostní politika 

 

Tyto požadavky by měly být cílem bezpečnostní politiky každé organizace a měly by 

být důkladně prostudovány IT oddělením. 

Externí redaktor ICT SECURITY Tomáš Přibyl vidí bezpečnostní politiku jako: 

„Bezpečnostní politika obecně vychází z celkové koncepce instituce s důrazem právě na 

bezpečnost. Měla by vycházet z provedené rizikové analýzy, ale toto není dogmatickou 

podmínkou. Může totiž vycházet i z jiných zdrojů (empirických aj.), nicméně toto není nejlepší 

řešení, protože bere v potaz vždy jen určitý okruh informací a navíc často bývá zatíženo 

neobjektivním hodnocením (i když se toto vycházení z jiných zdrojů může nakonec ukázat jako 

dostatečné)“.  

„Bezpečnostní politika by každopádně měla obsahovat teze o datech v instituci (jak je 

klasifikovat, jak s nimi nakládat apod.), o předělování oprávnění (schvalování, rozsah, 

zodpovědnost, zpětná kontrola apod.), o kompetencích pro jednotlivé činnosti, ale především 

postupy pro případ závad, nenadálých událostí (hardware, software, přírodní pohromy 

apod.). Cílem bezpečnostní politiky je totiž zachování kontinuity provozu instituce – ať již 

předcházením incidentům nebo jejich včasným podchycením a řešením“.[7] 

Je nutné doplnit, že pomocí bezpečnostní politiky by se neměly řešit jen problémy 

vzniklé za běžného provozu. Stejně dobře by se mělo najít nejvhodnější řešení také pro 

mimořádné a nečekané situace. Bezpečnostní politika by měla obsahovat i způsob řešení 

problémů, které neměly vzniknout, ale přesto se objevily. Tento dokument by měl tedy 

zahrnovat řešení všech možných i nemožných situací. Většina hrozeb z oblasti IT je známá 

a přesně popsaná. Scénář, jak se během takovýchto situací zachovat, je upřesněn v krizovém 

plánu. Plán obsahuje postup, co dělat v případě katastrof, havárií a poruch, jak zajistit provoz 

systémů a celého podniku. Krizový plán nemůže být pouze teoretického charakteru, který 

v praxi není otestován. Měl by se ověřovat v náhodných a nečekaných intervalech, jejichž 

cílem je zjistit, jaké jsou reakce zaměstnanců a co je potřeba zlepšit. 
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2.10.1 Softwarová opatření 

 

Postupně jsou uvedena jednotlivá softwarová opatření, díky kterým je možno snížit 

pravděpodobnost pirátského útoku na zařízení nebo odcizení dat. Zvýšení bezpečnosti 

umožňují následující opatření: 

Antivirus je počítačový software, díky kterému se identifikuje, případně zcela 

eliminuje, počítačový vir nebo jiný škodlivý program (malware). Antivirový program buď 

může prohlížet jednotlivé soubory umístěné na lokálním disku, nebo pomocí něj probíhá 

detekce podezřelé aktivity, kterou mohou mít na svědomí programy snažící se infikovat 

počítač. Zda je antivirus účinný, závisí také na aktuálnosti virové databáze. Proces spočívá 

v porovnávání nalezeného podezřelého programu s již známými škodlivými programy, jejichž 

seznam je uložen právě ve virové databázi. Pokud se alespoň část kódu shoduje, má uživatel 

zpravidla tři možnosti: 

 smazat virus, ale spolu s ním se smaže také infikovaný soubor, 

 pokusit se o vyléčení/opravu (odstranění viru ze souboru), 

 infikovaný soubor umístit do karantény (se souborem nelze dále pracovat, ale 

vir se již nemůže šířit dále). 

 

Existuje řada společností zabývajících se vývojem antivirového softwaru a uživatel tak 

má nepřeberné možnosti výběru. Pro někoho je rozhodující cena a pro někoho jiného třeba 

certifikáty, kterými se společnosti prezentuje na svých internetových stránkách. Níže je 

přiložena statistika datovaná ke dni 2. 2. 2014. 
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Obr. 2.10.1 Statistický přehled  

ZDROJ: www.antivirovecentrum.cz 

 

Obrázek znázorňuje, kolikrát byl antivirový program testován, kolikrát z toho byl 

neúspěšný, kolikrát úspěšně našel všechny aktuálně vyskytující se viry a procento celkové 

úspěšnosti testovaného programu. 

Pravidelné aktualizace by měly být samozřejmostí, bohužel se často opomíjejí a to 

pak může vést, zejména u antivirových programů, k fatálním následkům. Proto většina 

výrobců upozorňuje na nové aktualizace svých produktů včas, například za pomoci 

reklamních sdělení. 

Firewall patří mezi hlavní prvky počítačové bezpečnosti. Pomocí firewallu je 

dosahováno regulace toku dat mezi virtuálním světem internetu a počítačem. Díky němu se 

může zamezit komunikaci na citlivých místech, ale také prostřednictvím něj může uživatel 

regulovat jakýkoliv přístup z vnějšku. 

E-mailová příloha patří bezesporu mezi noční můry všech zaměstnanců IT oddělení, 

majících na starost bezpečnost. Pomocí e-mailové přílohy se do pracovní stanice velmi často 

dostane infikovaný soubor. Z tohoto důvodu se důrazně nedoporučuje otevírat elektronickou 
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poštu od neznámého odesílatele, tím spíše pokud se jedná o poštu psanou v cizím jazyce. 

Takováto pošta, má na první pohled reklamní nebo informační charakter. 

Vytváření záloh patří k nejčastějším doporučením, jak se vyhnout ztrátě dat. Nemusí 

se jednat pouze o zálohy umístěné na fyzické médium, jako jsou: flash disk, CD, DVD, 

paměťové karty, externí HDD, aj., ale zejména pak v posledních letech byl zaznamenán boom 

cloudových uložišť, ke kterým uživatel přistupuje pomocí webového prohlížeče (není to 

podmínkou). Tato úložiště jsou omezena svou kapacitou, rychlostí nebo počtem slotů na 

stahování. Pokud uživateli nepostačuje stávající kapacita, může si ji navýšit, což zpravidla 

znamená registraci a zaplacení příslušného poplatku. Mezi nejznámější světová úložiště 

řadíme:  

 Google Drive, 

 OneDrive, 

 mega (následovník známého Megaupload). 

 

Mezi tuzemské poskytovatele lze zařadit: 

 ulož.to, 

 eDisk. 

 

Uživatel, který bude manipulovat s daty, by měl pochopit, že ne všechny zdroje jsou 

bezpečné a měl by být schopen tyto zdroje rozeznat. Nejlepší variantou je, pokud 

zaměstnanec pracuje nad firemní databází, ze které si stáhne potřebná data a případně je po 

skončení své práce opět nahraje zpět. Jsou ovšem situace, kdy zaměstnanec potřebná data 

musí hledat na internetu. V takovém případě by se měl uživatel vyhnout podezřelým 

stránkám. Jsou to takové stránky, které mají například ve svém názvu část značící, že je 

doména zdarma. Samozřejmě takové stránky nemusí být nutně přenašečem infekce, ale 

značně to snižuje serióznost. Velké firmy, které disponují veřejným zdrojem dat, většinou 

investují do kvalitních stránek. Dále by měl mít uživatel na paměti, že i stránky, které dobře 

zná, mohou obsahovat skryté hrozby. Stačí, aby na stránku mohl kdokoli veřejně vložit obsah. 

Příkladem mohou být bezplatná datová úložiště nebo v posledních letech tolik rozšířené 

sociální sítě. Podobné stránky jsou většinou střeženy správou, ale obsahují tak obrovský 

objem dat, že je prakticky nemožné zavčas identifikovat hrozbu, pokud na ni sami uživatelé 
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nepoukáží. Zkušený uživatel už většinou dokáže sám posoudit a vyhodnotit podezřelé 

stránky. V opačném případě by měl zaměstnanec stahovat data pouze z ověřených, oficiálních 

a stálých stránek, které dobře zná. To však nemusí zaručit úspěch, i tyto stránky mohou být 

napadeny skupinou hackerů, kteří stránky infiltrují virem. Pokud se ovšem jedná o opravdu 

seriózní stránky, tak se tato protiprávní činnost velmi rychle odhalí a zavedou se příslušná 

opatření. V současnosti již také většina antivirových programů snižuje možnost, že si 

zaměstnanec stáhne do své pracovní stanice infikovaný soubor. 

Dalším možným opatřením proti ztrátě, poškození či neoprávněné změně dokumentů 

a dat je jejich zašifrování. Šifrování neboli kryptografie spočívá v převedení souborů do 

podoby, kterou nemohou okolní uživatelé rozluštit a zamezí to jejich nechtěnému přístupu 

k datům. Zašifrování dat se provádí za pomoci speciálních algoritmů. Podstata spočívá 

v použití klíče nebo kódu, pomocí kterého se provede zakódování a poté naopak zase 

rozkódování do původní podoby dat.  

Zvýšení bezpečnosti a zároveň zlehčení práce zaměstnancům, kteří se starají 

o bezpečnost, může do jisté míry zabezpečit vytvoření různých pracovních skupin. Těmto 

skupinám jsou nastaveny stupně oprávnění a do těchto skupin jsou přiřazeni jednotliví 

uživatelé. Ulehčení práce spočívá v tom, že se po přiřazení uživatelů, spravují skupiny 

a nemusí se nastavovat oprávnění pro každého uživatele zvlášť. 

Zaměstnanec by měl rozlišovat mezi soukromým a firemním zařízením. Dále by měl 

respektovat vnitrofiremní předpisy a nepoužívat vlastnictví zaměstnavatele k osobním 

účelům. Důvody jsou patrné, jednak se tím sníží bezpečnostní riziko, a jednak je zaměstnanec 

efektivnější. 

 

2.10.2 Hardwarová opatření 

 

Hardwarová opatření se týkají zabezpečení fyzických komponent. Mezi majetek 

velkých organizací a celkově firem, které poskytují například cloudové služby, patří velké 

množství hmotných statků spadajících do IT kategorie. Může se jednat například o servery, 

směrovače, kabeláž, počítače, externí HDD, ale také tiskárny nebo monitory. V následujícím 

textu se autor zabývá bezpečností fyzických zařízení určených pro uchovávání dat. 

Pro zvýšení bezpečnosti by firmy měly mít rozmístěny svá data na více serverech 

současně. Tímto způsobem je značně snížena možnost, že by společnost nebo uživatelé mohli 
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přijít o svá data. Pokud by totiž došlo k poškození jednoho serveru, tak se využije serveru 

druhého, kde jsou tatáž data uložena na záložním nebo více záložních serverech. 

Pokud existuje více serverů jako záloha, měly by být od sebe co nejvíce vzdáleny 

(v rámci možností společnosti). Tímto způsobem se zvýší šance, že pokud nastane nějaká 

živelná pohroma, která postihne velkou část země (zemětřesení, povodně, požáry, aj.), tak to 

postihne pouze jeden server a zbývající budou plně funkční.  

Před zahájením výstavby např. serveru se nesmí opomíjet studie klimatu z předchozích 

období (desetiletí). Je logické, že pokud v oblasti, o kterou je zájem, vypukl během 

posledních pár let plošný požár a zároveň je pozemek v povodňové oblasti, měly by být 

přehodnoceny priority a zájem společnosti by se měl přesunout k jiné variantě. Kromě 

klimatických studií je také zásadním faktorem pro výběr lokality politická situace ve státě. 

Mohla by nastat situace, kdy by byla země rozvrácená občanskou válkou nebo nepokoji 

vyvolanými etnickými menšinami. V takovém případě je chod serverovny ohrožen výpadkem 

elektřiny, rabováním nebo úmyslným zničením jednotek stahujících se z oblasti. 

Pokud bylo nalezeno vhodné místo, kde nehrozí zemětřesení ani politický převrat, tak 

to stále ještě nezaručuje naprostou bezpečnost. Takovýto objekt je finančně velmi nákladný 

na provoz a je zapotřebí jej chránit. V objektu, ve kterém jsou komponenty umístěny, by měl 

být bezpečnostní systém. Nejčastěji jsou společnostmi využívány tzv. zaměstnanecké karty. 

Tyto karty obdrží každý zaměstnanec a obsahují osobní údaje jednotlivce a přístupová práva. 

V extrémních případech musejí zaměstnanci procházet prověřením své osoby. Podle druhu 

tohoto prověření je pak uživatel označen stupněm důvěryhodnosti. Dalšími bezpečnostními 

prvky mohou být senzory snímající otisky prstů, sítnice nebo celý obličej. Okolí objektu by 

mělo být oploceno, dostatečně osvětleno, současně pod kontrolou strážní služby 

a kamerového systému. Tato opatření jsou ovšem velmi nákladná a zdaleka ne všechny 

společnosti vlastnící takový majetek si je mohou dovolit.  

V neposlední řadě nesmí být zapomenuto na pravidelné školení zaměstnanců. 

Proškolený zaměstnanec se dopouští méně chyb z neznalosti, je efektivnější a zvyšuje 

hodnotu společnosti. 
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2.11 Principy dotazníkového šetření 

 

V rámci praktické části této práce byla použita doplňková studie formou 

dotazníkového šetření. Z tohoto důvodu je další část věnována teorii dotazníkového 

průzkumu. 

Dotazník lze ve své podstatě chápat jako obdobu dialogu (konverzaci dvou či více 

osob). Jedna osoba (dotazovatel) klade druhé osobě (respondentovi) řadu dotazů.  

Rozdíl spočívá ve formě, kterou je dotazník vyplněn. Může se jednat, stejně jako je 

tomu v případě této práce, o elektronickou formu. Podstata této formy spočívá v rozesílání 

dotazníku za pomoci elektronické pošty právnickým nebo fyzickým osobám, které dotazník 

vyplní a odpověď se automaticky uloží k dotazovateli nebo mu ji zašlou respondenti osobně.  

Jako první bývá u většiny dotazníků zmíněna samotná podstata průzkumu, tedy to 

čeho se konkrétní dotazník týká a co je jeho cílem. Následují jednotlivé otázky. Osoba, která 

je zodpovědná za vyhotovení dotazníku, by měla dbát na správnou formulaci a korekci všech 

částí. Pomocí správné formulace a vhodného výběru pořadí otázek se dotazovatel vyhne 

nežádoucím nebo nekorektním odpovědím z řad respondentů.   

Dotazníkové průzkumy jsou uskutečňovány za účelem monitorování současného stavu 

(nemusí to být podmínkou, dotazníky mohou být zaměřeny na věci minulé i budoucí). Tvůrce 

dotazníku chce tímto způsobem získat názor nebo obecné mínění konkrétní cílové skupiny, na 

kterou je dotazník zaměřen. Snahou je získat co nejvíce korektních odpovědí. Velký počet 

odpovědí ještě nemusí znamenat, že budou všechny použitelné pro vyhodnocení dotazníku. 

Cíle každého dotazovatele se liší se záměrem jeho dotazníku. 

 Některé dotazníky jsou vnitrofiremní a pouze pro potřeby vedení společnosti. 

Výsledky takovýchto dotazníků většinou nejsou přístupné široké veřejnosti. Opakem jsou 

dotazníky výzkumných nebo neziskových organizací, jejichž výsledky jsou ve většině případů 

zveřejňovány pro kohokoliv, kdo o tento druh informací projeví zájem. Výsledky 

dotazníkových průzkumů, pokud se správně zpracují, jsou veřejností vyhledávány. Tohoto 

faktu si všimli také manažeři firem, kteří dotazníky zahrnuli do rozsáhlých marketingových 

a reklamních akcí.  

Již byla zmíněna cílová skupina respondentů, při jejich výběru by měl být tvůrce 

obzvlášť obezřetný a dobře si promyslet, na koho bude dotazník orientován. Nevhodným 

výběrem respondentů může nastat situace, kdy člověk vyhodnocující dotazník nebude mít 
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dostatek korektních odpovědí pro získání plnohodnotného výstupu. V takovém případě by 

musel rozšířit okruh respondentů nebo změnit otázky, ať už formou, nebo obsahem, a tyto 

zpětné zásahy značně komplikují výzkum. 

Dotazování je možné provést několika způsoby. Výběr způsobu dotazování je 

ovlivněn množstvím faktorů, mezi které můžeme řadit např.: 

 cílovou skupinu respondentů, 

 rozsah, 

 čas. 

 

Samotné dotazování se může uskutečnit buď přímo, nebo nepřímo. Za přímé 

dotazování je považováno, když respondent osobně vyplní dotazník a zašle svou odpověď. 

Naopak za nepřímé dotazování je považována situace, kdy dotazník vyplní zadavatel 

dotazníku (nebo jím pověřená osoba), na základě odpovědí získaných od respondenta. Je na 

zvážení každého zhotovitele dotazníku, jakou formu zvolí pro svůj průzkum. Mezi další druhy 

dotazování jsou řazeny: 

 osobní dotazování, 

 písemné dotazování, 

 elektronické dotazování, 

 telefonické dotazování. 

 

Osobní dotazování – jedná se o rozhovor mezi minimálně dvěma osobami, během 

kterého dotazovatel pokládá cílové osobě jednotlivé dotazy tak, jak jsou uspořádány 

v dotazníku. Nespornou výhodou je okamžitá reakce na dotaz. Při užití této formy dotazníku 

by měl být tázající se jedinec dostatečně odolný a neměl by se nechat odradit možnými 

ukvapenými reakcemi z řad dotazovaných osob. 

Písemné dotazování – je nejstarší formou dotazníkového průzkumu a v současnosti je 

v útlumu. Tato forma je také finančně nákladnější z hlediska distribuce dotazníků. Rovněž 

klade vyšší nároky na čas a vykonanou práci spojenou s rozesíláním. Dotazník je šířen 

pomocí pošty, tiskovin, apod.  
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Elektronické dotazování – v dnešní době nejrozšířenější forma dotazníku. Jedná se 

o způsob, kdy je pomocí elektronické pošty nebo sociálních sítí dotazník šířen k cílové 

skupině respondentů. Tímto způsobem je osloveno široké spektrum veřejnosti, což má za 

důsledek úsporu času a financí. Pro svou jednoduchost je tato forma dotazníku hojně 

využívána studenty. Bohužel je tato forma využívána natolik, že mnoho respondentů si 

vybudovalo averzi vůči tomuto způsobu dotazování. 

Telefonické dotazování – je obdoba osobního dotazování s tím rozdílem, že 

dotazovatel telefonicky kontaktuje jednotlivé respondenty a osobně od nich získává 

informace, na základě kterých vyplní dotazník. Tato forma nemá přílišnou oblibu 

u respondentů z toho důvodu, že se tazatel zpravidla trefí do nevhodného okamžiku. Spolu 

s vyššími náklady a časovou náročností se tato forma netěší přílišné oblibě ani u tazatelů. 

Otázky v dotazníku jsou rozdělovány na: 

 otevřené, 

 uzavřené, 

o škálové, 

o dichotomické a trichotomické, 

o výběrové. 

 

Otevřené otázky – jsou takové, ve kterých se může respondent otevřeně vyjádřit, 

může rozepsat svůj názor a vyjádřit tím své pocity, námitky, stížnosti, pochvaly, atp. Otevřené 

otázky mají velký vypovídající charakter a tazatel se z nich může dozvědět něco navíc. 

Nevýhodou může být následné zpracování a umístění otevřené otázky do konečného výstupu. 

Uzavřené otázky – u tohoto typu otázek je možné vybrat jen z předem definovaných 

odpovědí. V některých případech je možné označit více odpovědí současně. Přednost těchto 

otázek zadavatel ocení především ve fázi, kdy bude dotazník zpracovávat, vyhodnocovat 

a vytvářet z něj grafy. Nevýhodou však je, že pokud je otázka povinná a dotazovatel se 

neztotožní s žádnou z možných odpovědí, je nucen lhát a dotazník může být zkreslen nebo 

dokonce znehodnocen. Následující typy otázek spadají obecně pod uzavřené otázky. Jsou 

jimi: 
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Škálové otázky – jsou použity, pokud chceme zařadit respondenta do nějaké skupiny, 

škály. Konkrétní podoba může vypadat následovně: a) velmi spokojen, b) spokojen, 

c)  neutrální, d) nespokojen, e) velmi nespokojen. 

Dichotomické a trichotomické otázky – u tohoto typu lze vybírat pouze z možností: 

ano/ne případně ano/ne/nevím 

Výběrové otázky – jsou ty, u nichž lze vybrat pouze jedna odpověď. Jedná se 

například o otázky zaměřené na nejvyšší dosažené vzdělání nebo otázka na pohlaví.  

 

2.11.1 Google Forms 

 

Tato část je věnována teorii formulářů od společnosti Google 

z důvodu, že jej autor použil k tvorbě dotazníku, který byl 

následně rozesílán. 

Do úvodu formuláře se vloží název a stručný popis, o čem dotazník pojednává, nebo 

co je jeho cílem. Na libovolné místo ve formuláři je také možno umístit obrázek. Následuje 

série otázek, které lze upravit podle konkrétních představ zadavatele.   

U všech položek jsou shodné části, u kterých je už z názvu jasně patrné, k čemu 

slouží. Jsou jimi:  

 nadpis otázky, 

 text nápovědy,  

 přejít na stránku podle odpovědi (zaškrtávací možnost),  

 povinná otázka (zaškrtávací možnost). 

 

Individuální je výběr typu otázky. Tvůrce může vybírat z možností: 

 text, 

 text odstavce, 

 více možností, 

 zaškrtávací políčka, 

Obr. 2.11.1 Ikona Forms 

Zdroj: http://icons.iconarchive.com 
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 vyberte ze seznamu, 

 měřítko, 

 mřížka, 

 datum, 

 čas. 

 

Uživatel má tedy široký výběr z různých typů otázek. Po výběru, vhodné formulaci 

otázky a příslušném nastavení se pomocí tlačítka „hotovo“ uloží položka. Tento postup 

výběru a nastavení lze podle potřeb opakovat. Samozřejmě i po uložení jednotlivých položek 

je možnost jejich zpětné editace nebo úplného smazání ze stránky. Po ukončení tvorby stránek 

s otázkami, následuje „stránka s potvrzením“ Zde může tvůrce nechat původní text ve znění: 

„Vaše odpověď byla zaznamenána“, nebo ji může libovolně přepsat. Dále může vybrat ze 

zaškrtávací nabídky, jestli chce povolit:  

 zobrazení odkazu pro odeslání jiné odpovědi, 

 publikování a zobrazení odkazu na výsledky tohoto formuláře všem 

respondentům, 

 dovolit respondentům upravovat odpovědi po odeslání. 

 

Jako poslední na celé stránce je tlačítko „odeslat formulář“. Díky tomuto tlačítku je 

možno odeslat dotazník formou sdílení odkazu pomocí sociálních sítí (Google+, facebook 

a twitter) nebo si nechat zaslat odkaz na příslušný e-mail. 

Po vytvoření formuláře je už čistě na tvůrci, kolik bude mít trpělivosti se šířením 

dotazníků. 

 

2.12 Vícekriteriální analýza variant 

 

Vícekriteriální analýza variant je metoda, která se řadí do skupiny pro vícekriteriální 

rozhodování. V této metodě je možno vybrat z konečného seznamu variant, které jsou 

ohodnoceny podle jednotlivých kritérií. 
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Rozhodování je děleno do dvou skupin: 

 vícekriteriální hodnocení variant (varianty jsou vymezeny na základě úsudku 

autora), 

 vícekriteriální programování (varianty jsou vymezeny na základě soustavy 

podmínek, ve které jsou všechna kritéria kvantitativní). 

 

Kritéria mohou mít podobu dvou základních forem: ordinální (kvalitativní) 

a kardinální (kvantitativní). 

Ordinální kritéria je možno určit, je-li konkrétní varianta dle daného kritéria lepší, 

horší, nebo jsou shodné v porovnání s jinou variantou. 

Na rozdíl od ordinálních, kardinální kritéria umožňují stanovit pro varianty jejich 

hodnoty kritérií. Problém nastává v okamžiku, kdy jsou kritéria v odlišných jednotkách 

a způsob, jak jej vyřešit, je převést jednotky do procentuálního vyjádření. 

Na první pohled se může zdát, že náročnost vícekriteriální analýzy je předmětem 

zkoumání vědeckých institucí, po detailnějším obeznámení s touto problematikou je ovšem 

patrné, že s tímto typem analýzy se lidé setkávají téměř každý den, aniž by o tom měli ponětí. 

Příkladem je situace, kdy jde člověk na nákup a během výběru zboží si přesně stanoví kritéria, 

kterými mohou být cena, funkčnost, aj. Na základě těchto kritérií pak učiní rozhodnutí 

o koupi. 

 

2.13 Bezpečnost v cloud computingu 

 

Již byly popsány výhody CC, které v mnohém převyšují jeho nevýhody. Faktem 

ovšem zůstává, že ač by se mohlo cloudových služeb využívat ve více organizacích, tak je od 

tohoto záměru často upuštěno. Důvod je jasný, cloud nesplňuje dostatečně požadavky firem 

na bezpečnostní opatření, nebo si to tyto firmy aspoň myslí. 

Užití cloudu je doprovázeno změnou bezpečnostní situace v podniku. Některé zdroje 

ohrožení typických IT komponent jsou razantně sníženy, jiné však nově vyvstávají. 

Oproti klasickým hrozbám je prostředí CC ohrožováno výpadky v důsledku přetížení 

serverů a následnými problémy s dostupností. Pozornost je třeba věnovat spolehlivému 
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oddělení dat. Individuální bezpečnostní požadavky zákazníků do velké míry závisí na tom, jak 

hodně by byly společnosti ovlivněny vzniklým poškozením jejich činnosti.  

Klíčovým aspektem je postupné přemístění zabezpečení ze strany podniku směrem 

k poskytovateli cloudu, což vede k zásadním změnám v otázce bezpečnosti. Pro tento přechod 

je nezbytné mít plnou důvěru v poskytovatele a zároveň zajistit možnost všechny firemní 

události v cloudu sledovat. 

S tímto je spojena nejrizikovější část z pohledu bezpečnosti. Tímto „úzkým hrdlem“ je 

přístup k internetu. Poskytovatel musí zajistit stabilní a rychlé připojení tak, aby nedocházelo 

k výpadkům, které by znemožňovaly práci se softwarem umístěným na vzdáleném serveru.  

 

2.14 Legislativa 

 

Právo informačních technologii není omezeno výhradně jen na software. Ve 

skutečnosti je softwarové právo řazeno, spolu s internetovým právem, do podoblasti práva 

informačních technologií, též bývá označována jako ICT (information and Communications 

Technology). Oblast telekomunikačních systémů, služeb a sítí je propojená oblast internetu 

a softwaru. Základem práva ICT je tedy právo softwarové a internetové. 

 

Obr. 2.14.1 Obsahové pojetí práva informačních technologií  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.14.1 Softwarové právo  

Do softwarového práva se řadí následující problematiky: 

 Software a jeho vývoj, 

 Licencování softwaru a další dispozice, 
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 Dodání a implementace softwaru, 

 Servis a údržba softwaru, 

 Outsourcingu softwaru a Cloud Computingu, 

 Softwarové pirátství. [4] 

  

2.14.2 Internetové právo 

Do internetového práva se řadí zejména okruh témat: 

 Doménová jména, 

 Internet a internetové stránky, 

 Internetové obchodování a komunikace, 

 Autorské právo na internetu, 

 E-government, 

 Internetová kriminalita. [4] 

 

2.14.3 Problémy softwarového práva  

Bohužel stále přetrvává názor, že u nás v republice je i nadále nedostatečně rozvinut 

obor práva informačních technologií a současně i práva softwarového. Příčin je celá řada: 

Nedostatečná úprava zákonů 

Softwarové právo je jen částečně řešeno obchodním zákoníkem, trestním zákonem 

a autorským zákonem. Znění těchto zákonů vzhledem k právu informačních technologií je 

však mnohdy nevyhovující. 

Nedostatečné publikování odborné literatury 

Velkým problémem je nedostatečná publikační činnost, která by byla věnována 

softwarovému právu v naší republice.  

Nedostatečná výuka  

Problémem výuky (pokud vůbec probíhá) je, stejně jako u většiny dalších oborů, 

nedostatečná praxe. Studenti se učí teorii, která se s praxí rozchází v mnoha ohledech. Právo 
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informačních technologií je obecně považováno za jedno z nejsložitějších, navzdory tomuto 

faktu je však často tato problematika na školách opomíjena a není jí věnován potřebný čas. 

Právníkům, kteří by se chtěli touto problematikou dále ubírat, nezbývá nic jiného než 

samostudium a zkušenosti nabytá praxí. 

Nedostatečná specializace právníků 

Díky vysoké dynamice a obtížnosti tohoto oboru práva je složité nalézt vhodné právní 

zastoupení pro případné právní spory v oblasti ICT. Aby byl člověk schopen věnovat se této 

právní oblasti, musí se pohybovat ve společnosti odborníků na informační technologie, musí 

chápat základní podstatu a souvislosti IT. Zároveň by měl rozumět pojmosloví jednotlivých 

oblastí. 

Tyto komplikace, díky kterým je právo v informačních technologiích stále 

„neohrabané“, by se mohly shrnout pod společný důvod. Tímto důvodem je skutečnost, že 

tato problematika, zvláště v posledních letech, zaznamenává dynamický růst a je náročné se 

dostatečně rychle přizpůsobit. 
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3 Analýza současného stavu a vyhodnocení 

 

Pro analýzu současného stavu byl použit dotazníkový průzkum. Jedná se 

o elektronický dotazník, který byl vytvořen pomocí sady nástrojů Google Docs. Dotazník byl 

rozesílán pomocí e-mailu firmám z různých odvětví nehledě na jejich velikost nebo druh 

podnikatelské činnosti. Jediným kritériem bylo místo působení v České republice. Postupně 

budou rozebrány jednotlivé otázky dotazníku. Připojena jsou taktéž grafická vyhodnocení, ze 

kterých autor vyvodil příslušné závěry. 

Dále byla použita vícekriteriální analýza variant. Pomocí této analýzy autor srovnával 

pět nejčastěji využívaných a nejznámějších cloudových uložišť. Podle vlastních kritérií autor 

provedl analýzu, ze které bylo sestaveno pořadí oněch pěti providerů tak, jak se umístili 

z hlediska tohoto výzkumu. 

 

3.1 Dotazníkový průzkum 

 

Dotazník byl zaslán více jak 1000 organizacím, z čehož bylo získáno 129 odpovědí. 

Bohužel ne všechny odpovědi byly korektní a tak musely být 2 z nich vyřazeny a neovlivnily 

tak konečné výsledky.  

Dotazník je součástí přílohy této práce.  

V dotazníku je umístěno deset jednoduchých otázek, které byly zaměřeny na CC 

a bezpečnost s ním spojenou. Na základě dotazníku bylo zjišťováno: 

 znalost pojmu CC v organizacích, 

 využití CC v organizacích, 

 distribuce CC, 

 způsob nasazení CC, 

 délka využívání CC, 

 spokojenost s využitím CC, 

 zařízení, na kterém je CC využíváno, 

 problémy s bezpečností CC, 
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 odvětví, ve kterém firma působí, 

 druhy zabezpečení dat. 

První otázkou se autor dotazoval, zdali je ve firmě znám pojem CC. Touto otázkou 

bylo zjišťováno celkové povědomí o CC ve společnosti. 

 

Graf 3.1 První otázka dotazníku – pojem cloud  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tohoto koláčového grafu 3.1 je jasně patrné, že více než tři čtvrtiny dotazovaných 

znají pojem CC. Lze tedy usoudit, že většina organizací má vyškolené zaměstnance v oboru 

IT, kteří sledují současné trendy v této oblasti.  

Cílem druhé otázky bylo zjistit, zdali v dané organizaci je využíváno právě zmíněného 

technologického řešení CC. 

 

Graf 3.2 Druhá otázka dotazníku – využití cloudu  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Další koláčový graf 3.2, ze kterého je jasné, že i přesto, že většina respondentů ví, co 

CC reprezentuje, tak jej využívá pouze 36% organizací. Po přepočtu odpovědí je výsledkem 

číslo 124, z čehož vyplývá, že 3 respondenti tuto otázku vynechali.  

Následuje otázka číslo tři. Nejedná se již o koláčový graf, nýbrž o graf pruhový. Jeho 

vypovídací hodnota spočívá v monitorování jednotlivých distribucí CC (vertikální osa) 

a počtu organizací, které jednotlivé distribuce využívají (horizontální osa). 

 

 

Graf 3.3 Třetí otázka dotazníku – distribuce  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rovněž tato odpověď nebyla vyplněna vždy a zodpovědělo ji pouze 68 respondentů, 

ze kterých 63% využívá distribuci SaaS, tedy software coby službu. 

Pomocí čtvrté otázky bylo zjišťováno, který ze způsobů nasazení je v rámci 

společnosti využíván. Rovněž se jedná o pruhový typ grafu s dvěma osami, kde na vertikální 

ose jsou umístěny typy nasazení, a na horizontální ose je umístěn počet uživatelů, kteří 

využívají daná nasazení v podniku. 

 

Graf 3.4 Čtvrtá otázka dotazníku – způsob nasazení  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu 3.4 je zřejmá převaha dvou nejčastějších způsobů nasazení, kterými jsou 

veřejný a privátní CC. Pouze 14% z dotazovaných odpovědělo, že je v jejich podniku 

využíván hybridní nebo komunikativní CC. Tato otázka byla zodpovězena 62 dotazovanými 

respondenty. 

Další, pátá otázka, je zaměřena na časový úsek, po který je organizacemi využíván 

CC. Odpovědi jsou opět zaneseny do koláčového grafu. 

 

Graf 3.5 Pátá otázka dotazníku – doba nasazení  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Fakt, že organizace působící na území naší republiky „drží krok s dobou“, potvrzují 

hodnoty získané z grafu 3.5. Z něj plyne, že CC je nejčastěji implementován v horizontu od 

jednoho roku do pěti let. Na tento dotaz reagovalo 57 dotazovaných, z toho 35 zvolilo právě 

druhou možnost. 

Za pomoci šestého dotazu byla zjišťována celková spokojenost mezi organizacemi 

v rámci používaného cloudového řešení. Odpovědi jsou zaneseny do koláčového grafu. 

 

Graf 3.6 Šestá otázka dotazníku – spokojenost  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.6 je poměrně vyrovnaný. Téměř polovina respondentů má ke stávajícímu řešení 

výhrady a druhá polovina je s řešením zcela spokojená. Pouze jeden z 55 s respondentů uvedl, 

že se stávajícím řešením nejsou vůbec spokojeni. Také touto otázkou je napovězeno, že 

společnosti znají problematiku cloudu a dokážou si správně zvolit variantu pro své potřeby. 

Sedmou otázkou autor zjišťoval, jaká zařízení jsou v rámci podniku využita pro práci 

s CC. Jedná se především o mobilní zařízení, které jsou v současnosti nejvíce využívána 

zaměstnanci. Pro vyhodnocení této otázky byl použit pruhový typ grafu s horizontální 

a vertikální osou.  

 

 

Graf 3.7 Sedmá otázka dotazníku – typy zařízení  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na vertikální ose grafu 3.7 jsou zanesena zařízení, na která se autor dotazoval, na 

vertikální ose je zanesen počet uživatelů těchto zařízení. U této otázky není jednoznačné, 

kolik uživatelů odpovědělo, a to z toho důvodu, že respondenti měli možnost zvolit více 

odpovědí. Z grafu je patrné, že stále ještě dominují zařízení, jako jsou stolní počítače 

a notebooky.  

Osmá otázka je typem otevřené odpovědi a respondenti tedy měli možnost vypsat své 

názory. Konkrétně se měli vyjádřit, zdali měli ve společnosti problémy s bezpečností 

související s CC. Ve většině případů byla odpověď pozitivního charakteru, tedy, že zatím 

problémy s bezpečností nebyly. Řada získaných odpovědí na tuto otázku nebyla korektně 

vyplněna a nemohla být použita. Jedna zajímavá odpověď však byla zaznamenána z řad 

zdravotních ústavů. Pověřená osoba autora informovala s následujícím sdělení:  
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„Dobrý den, 

Myslím, že v nemocnicích moc neuspějete. 

Cloudová řešení samozřejmě známe, ale o implementaci neuvažujeme (a pokud vím i mí 

kolegové z ostatních fakultních nemocnic). 

Panuje obecně právní názor, že zdravotnická data nesmí opustit nemocnici. Žádný zákon na to 

není, jedná se spíše o „právo zvykové“. Já osobně mám názor jiný, nicméně toto aplikovat 

nebudeme. 

Dle mého názoru je to schizofrenní výklad zákona o ochraně osobních údajů.“ 

 

Vyjádření dalšího respondenta bylo následující: 

 

„Dobrý den,  

asi vám moc v průzkumu nepomůžu:). Vzhledem k tomu, že naše organizace je zdravotnické 

zařízení, nemůžeme se bezhlavě pustit do masového využívání hostovaných služeb a ukládat 

data obsahující osobní údaje a zejména pak citlivé údaje do cloudu, kde dle průzkumů cca 8 

z 10 /už neznám zdroj/ poskytovatelů nesplňuje veškeré nároky na bezpečnost“ 

 

Z těchto sdělení a jim podobných lze usoudit, že navzdory dostatečné informovanosti 

o cloudu, stále přetrvává obecná nedůvěra ohledně bezpečnosti údajů, která jsou uchovávána 

poskytovateli cloudových služeb. 

V předposlední otázce bylo zjišťováno odvětví, ve kterém organizace působí. 

Z odpovědí na tuto otázku vyplívá, že nejčastěji se cloud vyskytuje ve školství. Toto zjištění 

však může být zavádějící, protože rovněž může znamenat, že školní organizace byly 

nejvstřícnější vůči vyplnění tohoto dotazníku. 

 

 

Graf 3.8 Devátá otázka dotazníku – odvětví  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Odpovědi jsou zaneseny opět do koláčového grafu 3.8. Jak již bylo nastíněno, 

například 0% v odvětví zemědělství nemusí znamenat, že v tomto odvětví není cloud vůbec 

využíván, ale pouze to, že žádná organizace z tohoto odvětví nebyla ochotna vyplnit dotazník. 

Poslední desátá otázka byla situována do oblasti bezpečnosti. Organizace byly 

dotazovány na bezpečnostní prvky, které jsou interně využívány. Z nabídky mohly vybrat 

z řady nejčastějších bezpečnostních opatření (které jsou vyznačené na svislé ose), umístěných 

do pruhového grafu 3.9 kde je rovněž umístěn počet užití (horizontální osa).  

 

Graf 3.9 Desátá otázka dotazníku – typy zabezpečení  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po zhlédnutí grafu 3.9 je patrné, že součet čísel nedává hodnotu 127 ale 326. Tato 

hodnota je dosažena díky faktu, že osoby pověřené vyplněním dotazníku mohly vybrat více 

druhů současně. 

 

3.1.1 Vyhodnocení dotazníku 

Z informací získaných z dotazníku lze vyvodit následující závěry:  

Zaměstnanci společností bývají zahlcováni obdobnými dotazníky studentů a proto 

autor považuje za úspěch počet získaných odpovědí od respondentů. Nejaktivněji odpovídaly 

školní instituce. 

Dále je z odpovědí patrné, že většina společností má minimálně základní představu 

o CC a jeho užívání. Spolu s konkrétnějšími dotazy na tuto problematiku však odpovědí 

ubývalo. Vzhledem k faktu, že otázek bylo položeno pouze 10, můžeme spíše usoudit, že 

znalosti CC řešení jsou mezi respondenty většinou na základní úrovni a podrobnější znalosti 
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nemají, než že by byl tento dotazník považován za příliš zdlouhavý a z tohoto důvodu by byly 

vynechávány některé dopovědi. 

O tom, že CC ve společnostech není úplnou novinkou, svědčí odpovědi na otázku jak 

dlouho již firmy cloudové řešení využívají. Nejčastější odpovědí byla varianta od jednoho do 

pěti let.  

Skutečnost, že využívání CC řešení na osobních počítačích převažuje nad mobilními 

platformami, může být důsledkem stále ještě menšího využívání těchto technologií ve firemní 

sféře. 

Zhruba polovina respondentů odpověděla, že jsou s cloudovým řešením svého 

podniku zcela spokojení a druhá polovina k nim měla výhrady. Spokojenost si autor 

vysvětluje výběrem správného modelu nasazení a distribučního modelu, zatímco výhrady by 

mohly být spojeny s bezpečností, která byla rovněž uvedena jako hlavní důvod toho, proč 

v podniku zatím CC implementován není.  

Autor považuje dotazníkový průzkum za úspěšný a informace z něj plynoucí za 

přínosný zdroj. 

 

3.2 Vícekriteriální analýza variant uložišť 

 

Předmětem vícekriteriální analýzy variant je uspořádat subjekty (poskytovatele, 

softwary, značky, apod.), které jsou předmětem testování, podle zvolených kritérií 

(stanovených autorem) do tabulky závěrečného pořadí, ze které je patrné umístění subjektů. 

Testované subjekty jsou představovány pěti nejznámějšími a nejpopulárnějšími 

datovými uložišti, která působí v současné době na trhu. Testovány byly: 

 Dropbox, 

 OneDrive, 

 Google Drive, 

 Symform, 

 Mega. 
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Pro lepší pochopení následuje prezentace jednotlivých poskytovatelů v podobě 

základních informací o nich.  

 

3.2.1 Dropbox 

Jedná se o webové úložiště využívající technologie 

cloudu od stejnojmenné společnosti Dropbox, Inc. Tato 

společnost byla založena v roce 2007 Drew Houstonem a 

Arash Ferdowsiemem. O rok později byl zprovozněn 

Dropbox jako služba datového úložiště. Službu je možno využívat bezplatně s kapacitou 2GB, 

nebo mají uživatelé možnost kapacitu úložiště navýšit za určitý poplatek, který je stanoven 

buď v měsíčních, nebo v ročních platbách. Služby spojené s využíváním Dropboxu je možno 

používat také na moderních mobilních platformách, jakými jsou mobilní telefony nebo 

tablety. Rovněž uživatelé využívající jiných operačních systémů než je Microsoft Windows, 

nemusejí mít obavy. DropBox poskytuje podporu také pro Mac OS a Linux. 

 

3.2.2 OneDrive 

Oficiální název je „Microsoft OneDrive“, tedy už 

z názvu je zřejmé, že službu cloudového úložiště provozuje 

společnost Microsoft. Jako v případě všech cloudových 

uložišť, také služba OneDrive je primárně určena k ukládání dokumentů různého charakteru 

a typu. Kromě ukládání lze dokumenty rovněž vytvářet nebo je okamžitě sdílet např. pomocí 

sociálních sítí. Ani tato služba není výjimkou a je možné ji využívat na jiných platformách. 

Základní velikost úložiště je 7GB. Trvá-li uživatel na větším objemu datového úložiště, pak si 

za něj musí připlatit nebo využít některé ze zvýhodněných nabídek jako například pro 

studenty.  

 

3.2.3 Google Drive       

Služba Google Drive je provozována společností 

Google. Rovněž se jedná o službu datového úložiště 

s možností komunikace s dalšími uživateli. V tomto 

případě je možné dokumenty nejenom ukládat případně 

 Obr. 3.2.1.1 Logo Dropbox 

Zdroj: http://procisionplus.com 

Obr. 3.2.3.1 Logo Google Drive   

Zdroj: http://www.bestbackups.com/ 

Obr. 3.2.2.1 Logo OneDrive  

Zdroj: http://blog.onedrive.com 
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sdílet, ale také vytvářet a synchronizovat s ostatními službami společnosti Google (např. 

Picasa, Gmail, aj.). Pro základní bezplatné používání je uživateli poskytnut prostor o velikosti 

15GB. Úložný prostor se dá ovšem navýšit až na 16TB. Tato verze je již zpoplatněná 

podobně jako jiné rozšiřující služby nejen společnosti Google. Rovněž služba Google Drive 

podporuje více platforem a zařízení. 

 

3.2.4 Symform 

Oproti ostatním zmíněným, je společnost Symform 

poměrně mladá a stále si hledá místo v srdcích uživatelů. 

Cloudové řešení od společnosti Symform bylo záměrně 

vybráno, aby autor zjistil, jak bude toto řešení konkurenceschopné v porovnání s předními 

společnostmi, které se v tomto odvětví vyskytují daleko déle a mají s ním větší zkušenosti. 

Řešení společnosti Symform disponuje nezanedbatelnými 10GB prostoru určeného pro nové 

uživatele, kteří se rozhodnou využívat služeb Symformu zdarma. Uživatelé mohou svůj 

virtuální prostor rozšířit až na hodnotu 1TB po zaplacení požadované částky (měsíčně nebo 

ročně). Uživatel si může také bezplatně stáhnout klienta, pokud nechce do úložiště přistupovat 

pomocí webového rozhraní. Symform rovněž disponuje podporou základních mobilních 

platforem. 

 

3.2.5 Mega 

Zakladatelem je známý internetový podnikatel Kim Dotcom 

(rodným jménem Kim Schmitz), který se stal mediálně 

známým kvůli soudním sporům s jeho dřívějším datovým 

úložištěm „Megaupload“. Je to právě služba Mega, která by 

měla být současnou obdobou služby Megaupload. Služba poskytuje funkce běžného úložiště. 

Běžná však není kapacita, jakou úložiště disponuje již v základním bezplatném provedení a to 

50GB. Uživatel má opět možnost stáhnout si aplikaci pro zařízení různých platforem a naplno 

tak využívat potenciál velkého úložného prostoru, který může za poplatek rovněž navýšit.  

 

 

Obr. 3.2.5.1 Logo Mega  

Zdroj: http://static.computertotaal.nl 

Obr. 3.2.4.1 Logo Symform  

Zdroj: http://www.bestbackups.com 



49 

 

Úložiště 

U1 Dropbox 

U2 OneDrive 

U3 GoogleDisk 

U4 Symform 

U5 Mega 

Tbl. 3.2.1 Tabulka uložišť  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3 Analýza 

Jak již samotný název „vícekriteriální analýza variant“ napovídá, podstatou této 

analýzy jsou kritéria. Tato kritéria jsou stanovena autorem na základě jeho vlastního uvážení. 

Pro následující analýzu byla zvolena následující kritéria: 

 K1: kapacita, 

 K2: cena, 

 K3: jazyk, 

 K4: aplikace, 

 K5: design, 

 K6: klient, 

 K7: tvorba dokumentů. 

 

K1: kapacita – číslo, které identifikuje kapacitu, vyjadřuje jeho velikost. Následovně: 

2 = 2GB, 15 = 15GB, atd. 

K2: cena – kritérium cena může nabývat pouze dvou hodnot. Buď 0, která značí, že 

dané řešení není v základním provedení zdarma, nebo 100, která naopak informuje o tom, že 

úložiště zdarma je. Všechna úložiště se za různě vysoké částky dají navýšit, to ale není 

předmětem tohoto kritéria.  

K3: jazyk – cílem tohoto kritéria je určit, zdali je cloudové řešení možné využívat také 

v českém jazyce. Pomocí hodnoty 100 je vyjádřeno, že je podporována čeština. Pokud je 
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u tohoto kritéria hodnota 1, znamená to, že čeština podporována není a uživatel se tedy musí 

spokojit s angličtinou nebo jiným světovým jazykem. 

K4: aplikace – v pořadí čtvrté kritérium má za cíl objasnit, zdali má uživatel možnost 

stáhnout si aplikaci do svého mobilního zařízení a přistupovat tak do úložiště ze svého 

telefonu nebo tabletu. Obdobně jako u předchozího kritéria hodnota 100 značí, že aplikace 

existuje a je tedy jen na uživateli, zda si ji stáhne. 

K5: desing – v tomto kritériu autor hodnotil nejen vzhled, ale také intuitivní rozložení 

tlačítek, navigaci, apod. Čím vyšší je hodnota v tomto kritériu, tím lepší výsledek (rozsah od 

1 do 100). 

K6: klient – zde je pojmem „klient“ myšlena aplikace, kterou je možno stáhnout do 

počítače a po přihlášení se pomocí ní uživatel dostane do úložiště namísto využívání 

webového prohlížeče. Hodnota 100 představuje existenci takového klienta a hodnota 

1 naopak značí, že nelze využívat služeb klienta.  

K7: tvorba dokumentů – poslední, sedmé kritérium, které bylo autorem vybráno, má 

zjišťovat, zdali je možné v datovém uložišti soubory nejen ukládat, ale také je vytvářet. Jedná 

se o soubory běžného kancelářského typu jako: tabulkový editor, textový editor, aj. Obdobně 

hodnota 100 značí možnost tvorby dokumentů a hodnota 1 opak.  

Kritéria Název 

K1 kapacita 
K2 cena 
K3 jazyk 
K4 App 
K5 design 
K6 klient 
K7 tvorba dokumentů 

Tbl. 3.3.1 Tabulka kritérií  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Po stanovení kritérií i konkrétních uložišť byla vytvořena matice absolutních užitností, 

která vypadá následovně. 

 
U1 U2 U3 U4 U5 

K1 2 7 15 10 50 

K2 100 100 100 100 100 

K3 1 100 100 1 1 

K4 100 100 100 100 100 

K5 60 75 75 75 65 

K6 100 100 100 100 100 

K7 1 100 100 1 1 
 

Tbl. 3.3.2 Matice absolutních užitností  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Do tabulky 3.3.2 matice absolutních užitností jsou zadávány číselné hodnoty, 

výhradně od 1 do 100. Vypovídající hodnota pak spočívá v konkrétním čísle, čím vyšší, tím 

lépe bylo dané kritérium v rámci konkrétního úložiště ohodnoceno.  

 

Tbl. 3.3.3 Párové srovnání  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Hodnoty obsažené v tabulce 3.3.3 jsou vzájemně porovnávány každá s každou. 

Výsledek srovnání dvou kritérií je vždy uveden do pole uprostřed. Tímto postupem se 

nakonec porovnají všechna kritéria mezi sebou, přičemž je zcela na autorově úsudku, které 

kritérium nad jiným upřednostní.  

Kritérium Výskyt Podíl Váha 

K1 6 0,28571 2,85714 

K2 2 0,09524 0,95238 

K3 3 0,14286 1,42857 

K4 3 0,14286 1,42857 

K5 1 0,04762 0,47619 

K6 4 0,19048 1,90476 

K7 2 0,09524 0,95238 

Souhrn 21 1 10 

Tbl. 3.3.4 Váha kritérií  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Do této tabulky jsou zadány hodnoty na základě informací, které byly získány 

v předešlém kroku, tedy v párovém srovnání kritérií. Hodnota výskytu vyjadřuje, kolikrát se 

určité kritérium objevilo v párovém srovnání. Z tabulky je patrné, že největší důraz autor 

kladl na kritérium reprezentující kapacitu úložiště (hodnota výskytu 6). Další sloupec je 

vyjádřením celkového podílu jednotlivých kritérií. Nejmenší podíl má kritérium představující 

design. Poslední sloupec „váha“ je desetinásobkem předchozího sloupce podílu. 

 U1 U2 U3 U4 U5  

K1 2 7 15 10 50 100 = pokud kapacita > 100 GB 

K2 100 100 100 100 100 100 = zdarma 

K3 1 100 100 1 1 100 = pokud podporuje češtinu 

K4 100 100 100 100 100 100 = aplikace na mobilní zařízení 

K5 60 75 75 75 65 100 = příjemné uživatelské prostředí a rozložení 
prvků na stránce 

K6 100 100 100 100 100 100 = je možné stáhnout klienta 

K7 1 100 100 1 1 100 = je možnost tvorby dokumentů 

Tbl. 3.3.5 Matice prostých užitností  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 3.3.5 je obdobou již zmíněné matice absolutních užitností pouze s tím 

rozdílem, že v této tabulce je doplněn popisek maximální úrovně hodnoty kritérií. 

  Váha U1 U2 U3 U4 U5 Max 

K1 2,857 5,714 20,000 42,857 28,571 142,857 142,857 

K2 0,952 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 95,238 

K3 1,429 1,429 142,857 142,857 1,429 1,429 142,857 

K4 1,429 142,857 142,857 142,857 142,857 142,857 142,857 

K5 0,476 28,571 35,714 35,714 35,714 30,952 35,714 

K6 1,905 190,476 190,476 190,476 190,476 190,476 190,476 

K7 0,952 0,952 95,238 95,238 0,952 0,952 95,238 

celková  10 465,238 722,381 745,238 495,238 604,762 845,238 

relativní   55% 85% 88% 59% 72%   

 

Tbl. 3.3.6 Matice vážených užitností  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V matici uvedené výše jsou uvedeny hodnoty z matice prostých užitností znásobených 

váhou. Dále je matice vážených užitností doplněna o maximální hodnotu každého řádku 

a celkový součet. Následně se z těchto vypočte procentuální hodnota, pomocí které je 

sestavena tabulka celkového pořadí, která je uvedena níže. 

Pořadí Relativní užitnost Možnosti Úložiště 

1. 88% U3 Google Drive 

2. 85% U2 OneDrive 

3. 72% U5 Mega 

4. 59% U4 Symform 

5. 55% U1 Dropbox 

 

Tbl. 3.3.7 Konečné pořadí  

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce konečného pořadí je uloženo pořadí datových uložišť tak, jak se pomocí 

vícekriteriální analýzy variant umístila. Na prvním místě bylo umístěno cloudové řešení 

společnosti Google: Google Drive, které nejlépe splňovalo všechna kritéria analýzy.  
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3.3.1 Vyhodnocení analýzy 

Někdo by mohl říci, že analýza dopadla nečekaně a její výsledky ho překvapily. 

Nesmí se ovšem opominout, že koncové umístění jednotlivých společností ovlivnila kritéria, 

která byla zvolena na základě uživatelských zkušeností autora. Lidé reprezentující podnikové 

zájmy by zvolili jiná kritéria a pořadí poskytovatelů datových úložišť by se změnilo. 

Vzhledem k vysoké popularitě Dropboxu může být umístění na posledním místě  do značné 

míry diskutabilní. Z tohoto důvodu je přiložena další tabulka, která není součástí analýzy 

a informuje o oblibě jednotlivých úložišť u uživatelů.  

Pořadí Úložiště Počet pěti hvězd  

1. Dropbox 441 762  

2. Disk Google 217 401  

3. OneDrive 45 259  

4. MEGA 32 845  

5. Symform 8  

Tbl. 3.3.1.1 Obliba  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obliba je v tomto případě reprezentována počtem uživatelů androidu, kteří ohodnotili 

aplikaci (pro chytré telefony a tablety) daného úložiště maximálním počtem hvězd (pěti). 

Tabulka byla sestrojena na základě volně dostupných informací  

z: https://play.google.com/store k datu 18.4. 2014. 

 

3.4 Zhodnocení současného stavu 

 

Na základě informací, které byly získány za pomoci dotazníkového průzkumu, je 

možné vypozorovat současný stav na našem trhu v oblasti cloudových technologií. Cloud 

computing je velmi progresivní IT technologií, která si již našla své využití v mnoha 

podnicích bez ohledu na jejich pole působnosti.  

Stále ovšem u mnohých přetrvává pevně zakořeněná averze vůči bezpečnosti tohoto 

řešení. Obava ze ztráty dat, která nejsou umístěna na lokálních firemních uložištích, převažuje 

a jen stěží se hledají alternativy. Nicméně autor věří, že tento počet se bude s nadcházejícími 

roky stále snižovat a bezpečnost těchto řešení bude neustále zvyšována.  
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Pomocí vícekriteriální analýzy variant bylo testováno pět předních cloudových 

uložišť. Tato analýza je doporučením pro organizace, které stále ještě nevyužívají těchto 

služeb, zároveň je autorovi jasné, že kritéria, jež byla použita, se nemusejí shodovat 

s požadavky podniků a je tedy pouze na nich, zdali se budou tímto doporučením zaobírat či 

nikoliv.  

 

3.5 Mýty cloud computingu  

 

Jedním z důvodů, proč uživatelé nedůvěřují cloudovému řešení je, že lidé pokládají 

spoustu neověřených informací za pravdivé a slepě jim důvěřují.  

V následujícím textu jsou vybrány čtyři nejčastější mýty a polopravdy související 

s využíváním cloudu. 

Jistota udržení své pracovní pozice 

 Nemalá část zaměstnanců se domnívá, že přechodem na CC přijdou o své pracovní 

místo IT správce a jemu podobné.  

Zánik pracovní pozice na této úrovni je samozřejmě možný, ale tvrzení, že 

zaměstnanci přišli o svá místa kvůli CC, jsou většinou ukvapená. I po přechodu na cloudová 

řešení jsou totiž obzvláště u větších podniků nutní zaměstnanci z IT oddělení. Rozhodnutím 

o přijmutí služeb CC se spíše sníží pracovní vytížení těchto zaměstnanců a mohou se věnovat 

jiným problémům spojených s provozem IT. O své místo by se zaměstnanci IT oddělení 

mohli bát v případě, že podnik svěří veškerou svou IT infrastrukturu do rukou providera. Ani 

v tomto případě ovšem nejsou okamžitě zrušeny všechny pozice IT zaměstnanců. Z pravidla 

až delší časový úsek ukáže, do jaké míry jsou jednotliví zaměstnanci vytíženi a jestli se firmě 

vyplatí danou pozici zrušit, případně rovnoměrně rozložit vykonávanou práci mezi zbylé 

zaměstnance. Firmy si většinou svých zaměstnanců na takovýchto úrovních, do kterých již 

investovala (např. školení), cení a jejich propuštění nejdříve důkladně zváží. Společnosti si 

jsou dobře vědomy, že CC může v podniku zlepšit procesy, ale z hlediska „know how“ jsou 

vyškolení zaměstnanci nepostradatelní. 
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Velikost podniku rozhoduje o přínosech CC 

Často se vyskytují tvrzení, že to jsou pouze malé podniky, které mohou plně 

dosáhnout všech výhod spojených s používáním CC. 

Toto tvrzení šíří lidé, kteří problematiku CC zřejmě příliš neovládají. Proces dosažení 

veškerých výhod je z velké části individuální záležitostí. Nedá se předem určit pouze na 

základě velikosti podniku, zdali bude všech výhod plně dosaženo a záleží na spoustě faktorů, 

jakými jsou typy modelu nasazení, způsoby distribuce a rozsah využití CC v rámci dané 

společnosti a mnoho dalších. Do jaké míry se podařilo předností CC využít a zdali byly 

splněny všechny cíle, se firma dozví, až během delší doby, po kterou bude toto řešení 

využívat. Proto je původní tvrzení, že pouze malé podniky naplno dosáhnou všech výhod, 

ukvapené. 

Finanční přínos  

Větší společnosti mají daleko lepší vstupní podmínky, protože mají větší rozpočty a 

k tomu, aby mohly využívat CC bohatě stačí dostatečně vysoká suma peněz. 

S tímto tvrzením se opět nedá zcela souhlasit. Do jisté míry je toto tvrzení pravdivé, 

větší společnosti mají zpravidla větší možnosti, protože mají větší rozpočty. Pokud by se 

takové společnosti rozhodly využívat CC pouze na úrovni datového úložiště, pak by jim do 

větší míry postačovaly pouze finanční prostředky a proces přechodu by byl poměrně rychlý. 

Tato varianta ovšem neplatí pouze pro větší a lépe zabezpečené společnosti co se financí týče. 

Pokud by organice chtěla implementovat rozsáhlejší cloudové řešení, tak jim pouze větší 

finančí obnos stačit nebude. V takovém případě se provádí plánování přechodu, stanovování 

cílů a mnoho dalších procesů s využíváním CC spojených. 

Zabezpečení 

Poskytovatel CC dokáže plně zabezpečit uchovávaná data. 

Již několikrát v předchozích kapitolách byl tento problém zmíněn a autor by tomu rád 

věřil, ale bohužel poskytovatel nemůže nikdy zabezpečit 100% bezpečnost. Veškerá 

bezpečnostní opatření vytvořená člověkem jsou také člověkem prolomitelná a v tomto případě 

tomu není výjimkou. Bezpečnost dat se může zvýšit nejrůznějšími druhy zabezpečení, které 

byly rovněž zmíněny, ale tvrzení o naprosté bezpečnosti dat nebude zřejmě nikdy pravdivé. 
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4 Návrh organizačních postupů při zavádění cloud computingu 

 

V této návrhové části jsou nastíněny jednotlivé kroky podporující úspěšnou 

implementaci cloud computingu. Je potřebné upozornit na skutečnost, že neexistuje obecný 

postup zaručující stoprocentní úspěšnost, neboť cloudové řešení se vždy mění v závislosti na 

individuálních potřebách firem. 

 

4.1 Přípravná fáze postupu 

 

 Rozhodnutí o přechodu - na popud aktivního zaměstnance z oblasti IT, nebo vedení 

společnosti, které usoudí, že by tento přechod mohl být prospěšný a vyčlení ze svého 

personálu zaměstnance, který má připravit návrh. V tomto návrhu budou zahrnuty 

nejpodstatnější informace týkající se cloudového řešení. Předpokládejme tedy, že je již 

vyčleněn zaměstnanec (nebo skupina zaměstnanců), který má ambice splnit požadavky 

vedení. Jak by tedy takový zaměstnanec měl postupovat je nastíněno v následující sérii 

doporučení. 

 Výběr zaměstnance - odpovídajícího za vypracování návrhu na přechod by měl 

dobře znát současné IT technologie a procesy ve firmě. Z těchto procesů by měl vyčlenit ty, 

kterých by se cloudové řešení týkalo. Během tohoto výběru musejí být definovány primární 

cíle (sekundární se dostaví zpravidla během všech fází implementace). Mezi nejčastější cíle 

patří zejména: 

 snížení nákladů, 

 zvýšení flexibility, 

 svěřit se do rukou zkušených odborníků, 

 zvýšení výkonu.  

 

Po této části by měla být zcela jasná odpověď na otázky typu: "proč vlastně chceme 

využívat cloudu" nebo "co získáme implementací cloudového řešení". Během této i všech 

ostatních fází se předpokládá úplná spolupráce všech dotyčných oddělení a managementu 
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společnosti na všech úrovních. Rovněž se očekává aktivní přístup zaměstnanců realizačního 

týmu a jejich odborná konzultace s odborníky z daného odvětví.  

Poté, co jsou zaměstnancem stanoveny specifikace a části podnikové IT infrastruktury, 

které by měly být převedeny do cloudové podoby, tak je v rámci bezpečnosti a zachování 

plynulého chodu podnikatelské činnosti organizace vhodné, aby se upustilo od okamžitých 

přechodů na všech vybraných úsecích. Doporučuje se nejprve zvolit proces, který je pro chod 

společnosti nejméně rizikový a vyzkoušet implementaci a otestovat cloudové řešení právě na 

něm. Tímto se sníží riziko a případné škody, která by mohla vzniknout špatnou implementací 

nebo zvolením nevhodného modelu. 

Po definování hranic, kam až by měla technologie CC být zavedena, by realizační tým 

měl mít představu, který distribuční model a model nasazení by měl být využíván. Na 

konkrétní podobě řešení je třeba se domluvit s vybraným providerem. Během jednotlivých 

příprav by neměl být opomenut původní cíl. Může se totiž poměrně lehce stát, že například 

náklady na zvýšenou bezpečnost mohou dosahovat takové výše, že původního cíle "snížení 

nákladů" nemusí být dosaženo.  

Důležité je mít dobře promyšlenou a naplánovanou migraci dat tak, aby nebyla 

narušena konzistence technologií a podnik mohl dál bez problémů pokračovat ve své 

podnikatelské činnosti.  

 

4.2 Fáze výběru a smluvní podmínky 

 

 Při hledání vhodného poskytovatele je nutné postupovat velmi pečlivě. Pokud možnost 

vypsání výběrového řízení, nepřipadá v úvahu, tak by zaměstnanec pověřený výběrem 

dodavatele měl shromáždit co nejvíce informací o daném poskytovali. V dnešní době to 

usnadňuje velké množství informací uveřejněných na internetu. Zaměstnanec by si také měl 

ověřit základní informace o providerovi typu: není na něj uvalen osobní bankrot, nedluží 

peníze?, jak moc je seriózní, jak dlouho působí v odvětví, případně zkusit kontaktovat jeho 

stávající klientelu (pokud je veřejně známá) a pokusit se zjistit, jaký je na poskytovatele ohlas.   

Pokud bychom to tedy měli shrnout, tak pro výběr poskytovatele by měly být 

stanoveny vysoké kvalitativní požadavky. Kromě technických znalostí a výkonnosti by měl 

být zejména důvěryhodný, spolehlivý a včasně plnit všechny technické i právní požadavky 

svých klientů. 
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Poté, co je již provider vybrán, by měla být podepsána smlouva zavazující obě strany. 

Málokdy se stává, že by provider sepisoval pokaždé zcela novou smlouvu. Ve většině případů 

již má zhotoveno několik základních verzí, u kterých pak upraví informace o zákazníkovi. 

Tyto verze se liší zpravidla druhem poskytovaných služeb. 

Z hlediska bezpečnosti se jedná o poněkud prekérní situaci ve smyslu, že zabezpečení 

zajišťuje provider a koncový uživatel se většinou v této problematice neorientuje. Pokud 

klient trvá na zvýšené bezpečnosti, která je nad rámec běžných smluvních podmínek, měly by 

specifické podmínky být přesně stanoveny a uvedeny ve smlouvě. Dále autor zdůrazňuje, že 

by ve smlouvě měly být popsány případné postihy, pokud poskytovatel služby nedodrží své 

závazky. Jasné stanovení sankcí za konkrétní případy. Mohla by také nastat situace, ve které 

by se provider mohl snažit zříct odpovědnosti a klienta odkázat na právní systém země, ve 

které má umístěno fyzické zařízení (server), jehož úložný prostor poté alokuje mezi klienty. 

Takovéto situace jsou sporné a zpravidla vedou k soudnímu sporu. Těmto situacím zabraňuje 

správně sepsaná smlouva, které by se tedy měl věnovat náležitý čas.   

 

4.3 Fáze implementace 

 

Základ CC tvoří virtualizace. Cílem implementace je tedy vytvořit takovou 

virtualizační platformu na úrovni podniku, která by byla spolehlivá, flexibilní, bezpečná 

a rozšiřitelná. Podstatou je ovšem uvědomit si rozdíl mezi virtualizací a cloudem. Virtualizace 

je pouze základem cloudového řešení, nikoliv cloudem samotným. Cloud je tedy tvořen 

virtualizací a dalšími nástroji zabezpečujícími správný chod. Jak již bylo zmíněno, je pro 

bezpečnost podniku lepší nejprve vyzkoušet cloud na procesech, jejichž selhání by pro 

organizaci nebylo otázkou existence. 

Pokud je to možné, mělo by se začínat s obecně nejméně náročným distribučním 

modelem, kterým je software jako služba, tedy SaaS. 

Dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti je používat aktuální verze softwarů. Řada 

firem totiž za účelem úspor neaktualizuje své programy, a čím starší software používá, tím se 

zvyšuje riziko ztráty dat. V případech, kdy se o aktuálnost využívaných softwarů stará 

výhradně poskytovatel, je vhodné mít tuto část ve smlouvě specifikovánu. 

Již bylo zmíněno, že kritickým místem v technologii cloudů je internetové připojení. 

Není nutné, aby provozovatel internetového připojení firmy byl stejný jako poskytovatel 
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cloudových služeb, nicméně je to doporučováno. Důvody jsou zřejmé, v případě 

neočekávaného výpadku stačí kontaktovat jednoho poskytovatele namísto toho, aby se 

muselo řešit u koho vlastně problém nastal, zdali na straně připojení nebo na straně serveru. 

Bezpečnostní hrozby lze na straně uživatele eliminovat hlavně výběrem osob, které 

mohou přistupovat k datům. 

Další doporučení apeluje na uživatelovu prozřetelnost. Důležitá data by měla být 

uložena duálně v jiném uložišti nebo u jiného poskytovatele. 

 

4.4 Shrnutí 

 

Výše byla podrobněji popsána jednotlivá doporučení, která jsou v této části pro 

přehlednost shrnuta do stručných bodů. 

1. Správné naplánování cílů 

2. Vyzkoušet CC na méně podstatném procesu  

3. Výběr vhodného modelu 

4. Neuspěchat výběr providera (shromáždění všech dostupných informací 

o providerovi) 

5. Pečlivá kontrola smlouvy a její jasné specifikace 

6. Užívání aktuálních programových aplikací týkajících se zvýšení 

bezpečnosti 

 

Dodržením těchto kroků se zvýší pravděpodobnost bezpečné implementace 

a následného využívání CC řešení. 
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5 Závěr 

 

Během několika posledních let se pojem cloudu neuvěřitelně rozšířil, a to nejen mezi 

společnostmi zabývajícími se oblastí IT, ale také mezi širokou veřejností. Vysoký potenciál 

této technologie umožnil její rychlý vývoj a praktické využití ve firmách zapříčinilo nárůst 

obliby CC u uživatelů. Mohlo by se zdát, že v současné době jsou tato (nejen podniková) 

řešení na vrcholu a možnost dalšího rozvoje bude stagnovat. Pravdou však zůstává skutečnost, 

že je toto odvětví IT stále velmi aktivní a společnosti stále investují nemalé částky do vývoje 

nových procesů, které by bylo možné pronajímat jako službu.  

Cloudová řešení přinesla doba, kdy všechny firmy a téměř všechny domácnosti jsou 

vybaveny počítači. Nejsou to ovšem jen počítače, které jsou využívány k osobní i pracovní 

činnosti. Za poslední roky se technologie mobilních zařízení posunula vpřed v podobě 

chytrých telefonů a tabletů, které využívá čím dál více uživatelů v zaměstnání nebo jen pro 

svou osobní potřebu. Právě u těchto zařízení je jasně zřejmý směr, kterým se moderní 

technologie ubírají a tím je miniaturizace jednotlivých komponent. Výkon některých tabletů 

a telefonů je dokonce na takové úrovni, že je srovnatelný s výkonem osobních počítačů. Tento 

rozmach nemohl zůstat bez povšimnutí a vývojáři se začali předhánět ve vytváření aplikací 

pro tato zařízení. Ani technologie cloudu nezůstala v tomto směru pozadu a podpora 

mobilních platforem je u ní téměř samozřejmostí. 

Spolu s rozvojem CC se otevírají nové možnosti dalším odvětvím úzce 

spolupracujícím s cloudovými technologiemi. Zejména v oblasti zabývající se bezpečností se 

nabízí mnoho témat k dalšímu vývoji. Protože právě bezpečnost a stálost internetového 

připojení, vytváří slabá a napadnutelná místa. 

Cílem práce bylo vytvořit rámcový návrh implementačního postupu, který by sloužil 

jako soubor doporučení pro případné zájemce o CC řešení ve firmě. Snahou bylo podložit 

tvrzení a návrhy o názory z praxe, za pomoci odborných konzultací, dotazníkového průzkumu 

a analýzou cloudových uložišť. 

Autor se domnívá, že původní cíl této práce byl splněn a problematika CC byla 

komplexně zpracována a jednotlivá bezpečnostní doporučení mohou být úspěšně aplikována 

v praxi.  
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