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1 Úvod 

Lidská společnost v průběhu několika posledních dekád prodělala na poli podnikání 

mnoho razantních změn. Společnost, která byla do té doby konzumentem produktů tehdejších 

firem, najednou zjistila, ţe nemusí brát vše, co je jí nabízeno, ale ţe si můţe vybírat. 

Revoluce, která díky uvědomění spotřebitelů a změně produkčních moţností nastala, změnila 

vnímání okolní konkurence ve všech ohledech. Slovo konkurence začalo nabývat na významu 

a boj o zákazníka se dostal před snahu vyrobit co nejvíce. Navíc s tendencí globalizace se uţ 

nejednalo jen o „sousedy―, ale často o společnosti zahraniční. 

Firmy se tomuto jevu začaly přizpůsobovat. Začaly zefektivňovat svou interní činnost 

a zkvalitňovat sluţby pro zákazníky za účelem zviditelnění svého produktu a jeho lepší 

prodejnosti zákazníkům. Zvyšování efektivnosti interní činnosti firmy začalo umoţňovat 

vyuţití informačních a komunikačních technologií (ICT). 

Díky podpoře ICT mohou vznikat informační systémy (IS), které provádí sběr 

informací, práci s informacemi, automatizaci různých úloh a mnoho dalšího. To vše vede 

k tomu, ţe firma můţe začít hospodárněji a efektivněji fungovat a tím umoţňuje nabízet 

zákazníkům kvalitnější sluţby. Nabízené kvalitní sluţby zlepšují vztah zákazníka k firmě 

a vytváří dlouhodobou vazbu, která sniţuje šanci odvedení zákazníka konkurencí. 

Jednoduchou rovnicí pak půjde zjistit, ţe firma s kvalitním zázemím, vyuţívající 

nejnovějších ICT prostředků a efektivně pracující s informacemi, má reálnou šanci získat 

konkurenční výhodu a prosadit se tak na trhu. V relativně krátkém čase tak dokáţe taková 

firma díky konkurenční výhodě získat zákazníky na svou stranu. V dlouhodobém měřítku 

však tento postup nestačí. Celý systém musí být neustále zlepšován, aby konkurenční výhoda 

zůstala výhodou a ne aby se díky zastaralosti technologií stala „ţeleznou koulí na noze―. 

Cílem této práce bude prostudovat ICT prostředí s důrazem na vývoj IS a pokusit se 

navrhnout lepší řešení části IS ve firmě Crux IT s.r.o. Jelikoţ existuje mnoho způsobů, jak IS 

navrhovat, rozhodl jsem se pro pracovní rámec popsaný v Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL). V teoretické části nastíním principy ITIL s důrazem na části 

související s Release managementem. V praktické části se pokusím o analýzu současného IS 

se zaměřením na procesy související s Release Managementem a návrh modulu Release 

Managementu dle standardů ITIL. 
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2 Teoretická východiska softwarové podpory IT služeb 

2.1 Information and Communication Technology 

Information and Communication Technology (ICT) je souhrnný název pro veškeré 

hardwarové i softwarové vybavení, které slouţí pro práci s informačním potenciálem. Díky 

mnoha různým nástrojům umoţňuje ICT sbírat, analyzovat, vyměňovat a prezentovat 

informace v poţadovaném čase, místě, mnoţství a kvalitě. 

Díky správnému vyuţití ICT technologií můţe firma získat v několika směrech. 

V ekonomické rovině dochází k rychlejší a srozumitelnější výměně informací s větším 

mnoţstvím subjektů. Pojem vzdálenosti ztrácí na významu a to nejen díky fenoménu Internet. 

Vyuţívání IS umoţňuje sníţit náklady, zlepšit koordinaci činností a v neposlední řadě můţe 

nabídnout zákazníkovi sluţby, které by byly jinak jen těţko realizovatelné. 

2.2 InformationTechnology Infrastructure Library 

Pro tvorbu následujících kapitol jsem čerpal informace ze stránek http://itsmf.cz/ [14], 

http://www.itil-officialsite.com/ [13], http://www.itil-itsm-world.com/ [8] 

a http://www.itlibrary.org/ [7].  

Information Technology Infrastructure Library (knihovna infrastruktury informačních 

technologií) neboli ITIL je jeden z mnoha zdrojů, který popisuje správné a efektivní vyuţití 

ICT technologií. Přestoţe ITIL obsahuje mnoho informací v poměrně velké šíři, ani tento 

dokument nedokáţe popsat celou oblast působnosti ICT. 

ITIL je rozsáhlý, konzistentní, veřejně dostupný a procesně orientovaný rámec, 

jenţ popisuje nejlepší praktiky ve Správě sluţeb IT (ITSM). Je zaloţený na nejlepších 

zkušenostech z praxe ITSM (IT Service Management) a vznikl jako souhrn "Best Practices". 

Poskytovaný rámec pojednává komplexně o sluţbách a zaměřuje se na neustálé měření 

a zlepšování kvality dodávaných sluţeb IT, a to jak z pohledu businessu, tak z pohledu 

zákazníka. Toto zaměření je hlavní příčinou celosvětového úspěchu ITIL a přispělo 

k rozšířenému vyuţití a ke klíčovým přínosům, získaným u těch organizací, které aplikovaly 

tyto techniky a procesy ve svých strukturách. 

http://itsmf.cz/
http://www.itil-officialsite.com/
http://www.itil-itsm-world.com/
http://www.itlibrary.org/
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Knihovna ITIL je rozdělena do několika částí, zaměřených na specifickou oblast řízení 

IT sluţeb, které odpovídají klíčovým procesům v IT oddělení a vzájemně se prolínají. ITIL 

však není jen návodem jak dobře řídit IT sluţby, ale obsahuje také návody jak poskytování 

IT sluţeb zlepšovat. Vzhledem k tomu, ţe mechanismy pro zlepšování činností jsou obsaţeny 

přímo v jednotlivých procesech, je implementace procesů dle ITIL v organizaci zárukou 

průběţného zvyšování kvality a produktivity. 

Některými z těchto přínosů jsou:  

 zvýšená spokojenost uţivatelů a zákazníků se sluţbami IT 

 zlepšená dostupnost sluţeb, coţ přímo vede ke zvýšeným ziskům a obratu businessu 

 finanční úspory plynoucí ze sníţení opakovaných prací, ztraceného času, zlepšené 

správy a vyuţití zdrojů 

 zkrácení času pro uvedení nových produktů a sluţeb na trh 

 zlepšení podkladů pro rozhodování a optimalizace rizik. 

Co od ITILu očekávat nelze, jsou podrobné návody, resp. připravené pracovní toky 

(workflow), které stačí jen vzít a nasadit, konkrétní podobu organizační struktury, obsazení 

rolí konkrétními pracovními pozicemi, ani podrobnou metodiku implementace ITSM. ITIL 

se zaměřuje u jednotlivých procesů na klíčové principy, hlavní aktivity, výkonnostní kritéria 

a kvalitativní indikátory, takţe je potřeba jej chápat vţdy jako podklad pro definování 

příslušného procesu. 

2.2.1 Historie, vývoj a přínosy ITIL 

ITIL byl publikován v letech 1989 aţ 1995 u Her Majesty’s Stationery Office 

(HMSO) ve Spojeném království jménem Central Communications and Telecommunications 

Agency (CCTA), coţ je dnešní Office of Government Commerce (OGC). Ve svých počátcích 

byl vyuţíván hlavně ve Spojeném království a v Nizozemí. Druhá verze ITIL® byla 

publikována jako soubor revidovaných knih v letech 2000 aţ 2004.  

Původní verze ITIL představovala knihovnu 31 souvisejících kníţek pokrývajících 

všechny aspekty poskytování sluţeb IT. Tato verze byla poté revidována a nahrazena sedmi 

těsněji souvisejícími a konzistentními knihami (ITIL v2), které byly v celkovém rámci 

konsolidovány.  
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V roce 2007 byl ITIL v2 vystřídán rozšířenou a konsolidovanou třetí verzí ITIL v3, 

sestávající z pěti klíčových knih pokrývajících ţivotní cyklus sluţeb, společně s oficiálním 

úvodem. Přestoţe jiţ existuje ITIL v3, předchozí verze je stále hojně vyuţívána. 

Tato práce se bude opírat o dokument ITIL v2. Prvním důvodem je kvalitnější 

publikace, kterou mám k dispozici (v2 – interaktivní webová publikace, v3 – skenovaná 

kniha) a druhým důvodem je vhodnější struktura a organizace informací vzhledem k povaze 

a tématu této práce. 

2.2.2 Charakteristické rysy ITIL 

A Procesní řízení 

ITIL přináší moderní, procesně orientovaný přístup k řízení IT sluţeb (na rozdíl 

od tradičního funkčně-liniového řízení). Proces je logický sled činností transformujících 

nějaký vstup na nějaký výstup, přičemţ plnění jednotlivých činností v procesu je zajišťováno 

rolemi s jasně definovanými odpovědnostmi. Celý proces je řízen, monitorován, měřen, 

vyhodnocován a neustále vylepšován, coţ je odpovědností vlastníka procesu. 

B Zákaznicky orientovaný přístup 

Tento rys vyplývá přímo ze samotné podstaty ITSM. Všechny procesy se navrhují 

s ohledem na potřeby zákazníka, tzn. kaţdá aktivita, kaţdý úkon v kaţdém procesu musí 

přinášet nějakou přidanou hodnotu pro zákazníka. Pokud ne, pak je taková činnost 

nadbytečná. 

C Jednoznačná terminologie 

Jednoznačná terminologie je někdy málo doceňovanou nebo úplně opomíjenou 

charakteristikou ITIL, ale jen do té doby, neţ budeme poprvé v praxi řešit nedorozumění 

plynoucí z toho, ţe někdo pouţívá stejný termín v jiném významu, neţ očekáváme. 

D Nezávislost na platformě 

Rámec ITSM procesů podle ITIL je nezávislý na jakékoliv platformě. Dokonce 

je moţné ITIL pouţít i pro navrţení procesů (úplně mimo oblast ICT) v jakékoliv firmě, 

která podniká ve sluţbách. 
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E Public Domain 

Knihovna je volně dostupná, coţ znamená, ţe kaţdý si můţe knihy ITIL koupit 

a procesy ITSM podle ITIL ve svém podniku implementovat, aniţ by musel platit jakékoliv 

další licenční poplatky. Tato skutečnost mj. přispěla k rychlému celosvětovému rozšíření 

ITIL. 

2.2.3 ITIL v2 

Knihovna ITILv2 je rozdělena do 7 částí, zaměřených na specifickou oblast řízení IT 

sluţeb, které odpovídají klíčovým procesům v IT oddělení a vzájemně se prolínají. Dodávka 

IT sluţeb (IT Service Delivery) a Podpora IT sluţeb (IT Service Support) se běţně 

dohromady označují jako IT Service Management (ITSM) a tvoří nejobsáhlejší a také 

nejdůleţitější část ITIL v2. Pro provozování kvalitního IS či efektivní vyuţití ICT technologie 

je však zapotřebí vyuţívat všech částí ITIL. 

 Service Support 

 Service Delivery 

 ICT Infrastructure Management 

 Planning To Implement Service Management 

 Applications Management 

 The Business Perspective 

 Security Management 

 

Obrázek 2-1 Přehled částí ITIL v2 – zdroj [14] 
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2.3 Service Support 

Následující kapitola je popsána v publikaci ITIL - Service Design [2]. 

Správa sluţeb IT se zaměřuje na takovou dodávku a podporu IT sluţeb, 

aby odpovídala věcným poţadavkům organizace. 

Podpora sluţeb se zaměřuje na zajištění přístupu zákazníka k sluţbám, které patřičným 

způsobem podporují business funkce. Diskutovanými otázkami jsou Service Desk, Správa 

incidentů, Správa problémů, Správa konfigurací, Správa změn a Release Management. 

 Configuration Management 

 Problem Management 

 Incident Management 

 Change Management 

 Service / Help Desk 

 Release Management 

2.3.1 Configuration Management 

Configuration Management (CM) je proces definovaný v ITIL, který poskytuje 

logický model infrastruktury nebo sluţby pomocí plánování, identifikace, řízení, správy účtů 

a verifikace všech konfiguračních poloţek (Configuration Items – CI), které jsou 

implementovány. 

Správa konfigurací je implementací databáze (Configuration Management Database – 

CMDB) obsahující detaily organizačních. Obsahuje informace vztahující se k údrţbě, přesunu 

a problémům vznikajících u konfiguračních prvků. 
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Kaţdá CI má svůj „účet―, který je uloţen v CMDB. CMDB ve skutečnosti obsahuje 

mnohem větší mnoţství dat, neţ které organizace IT sluţeb nezbytně vyţaduje. Tyto 

informace jsou seřazeny podle těchto kategorií: 

 Hardware 

 Software 

 Přidruţená dokumentace 

A Configuration Management Database 

Configuration Management Database (CMDB) je základním stavebním kamenem 

Configuration Managementu, jeho činnosti je zaloţena na implementaci relačních databází, 

tabulkových procesorů, výjimečně v papírové formě. CMDB udrţuje vztahy mezi 

systémovými komponentami včetně Incident Managementu (IM), Problem Managementu 

(PM), chybami a RM. 

CMDB dále můţe udrţovat informace o IT uţivatelích, personálu a business 

jednotkách (obchodní subjekty), obchodních vztazích. Ukládání takových informací předchází 

důslednější propracování vlastnických práv CI. 

Ţivotní cyklus kaţdé CI by měl být popsán svým statusem. Jako příklad lze uvézt 

třeba tyto stavy: 

 Registrován 

 Schválen 

 Instalován 

 Staţen z provozu 

 

Obrázek 2-2 Ţivotní cyklus CI – zdroj [2] 

CM určuje, které atributy CI budou zaznamenány. Kaţdý typ CI má své specifické 

atributy. 
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Konfigurační základna udrţuje časové „snímky― které umoţňují nahlédnout na detaily 

konfigurace v daném čase. Díky tomu lze sledovat historii libovolných konfigurací 

či je v čase srovnávat. 

B Definitive Software Library 

Definitive Software Library (DSL) je fyzická knihovna nebo repositář hlavních kopií 

SW. DSL pro vývoj a testování by měla být oddělena od provozní části SW knihovny. Zde 

jsou také uloţeny kopie SW zakoupeného od cizích firem. Pouze autorizovaný SW můţe být 

nahrán do DSL.  

2.3.2 Incident Management 

Hlavním úkolem procesu Incident Management (IM) je rozlišení a prevence nehod 

a jejich obnovení do normálního provozního stav v minimálním čase a minimalizování 

dopadu na business sluţby. To zajistí nejlepší moţnou dostupnost sluţeb.  

Normální provozní stav je definován v Service Level Agreement (SLA). 

2.3.3 Problem Management 

Cílem procesu Problem Management (PM) je minimalizace dopadu událostí, které 

mohou způsobit chyby uvnitř IT infrastruktury na business sluţby. Součástí minimalizace 

je také zabránění návratu stejných chyb. 

PM hledá základní příčiny vzniku negativních jevů, které působí události a snaţí 

se je opravit. Pracuje v reaktivní, ale i v proaktivní (preventivní) rovině. 

Reaktivní část reaguje na jednu nebo více událostí detekované IM a proaktivní část 

hledá v systému „známe chyby― a předchází tak vzniku událostí. 

2.3.4 Change Management 

Proces Change Management (ChM) je potřebný jako odpověď na činnost PM, ale také 

jako proaktivní prvek hledání zlepšení systému. Cílem ChM je zajištění standardizovaných 

metod a procedur, které rychle a efektivně změní elementy systému s minimálním negativním 

dopadem na jeho činnost. 
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Správa změn je o zajištění všech změn konfiguračních poloţek. Pomocí plánování 

a schvalování potvrzuje změny sluţeb, identifikuje specifické konfigurační poloţky a dopad 

IT sluţeb na změny plánování, testování a plány obnovy. 

ChM by mělo být implementováno ideálně jako součást Configuration Managementu. 

ChM obsahuje řadu pravidel a nástrojů pro řízení velkého mnoţství programů a projektů  

2.3.5 Service/Help Desk 

S neustálým zvyšováním počtu poţadavků zákazníků a globalizací prostředí je úroveň 

sluţeb důleţitým faktorem úspěchu nad konkurencí. Proto, aby bylo vytvořeno kvalitní 

prostředí a sluţby, je zapotřebí správně identifikovat poţadavky zákazníků. 

Účelem SD je poskytnout uţivateli jedno kontaktní místo pro adresování poţadavků. 

Kapitola popisuje jak vytvořit a provozovat SD jako efektivní komunikační kanál mezi 

uţivatelem a poskytovatelem IT sluţby. 

Oddělení sluţeb a nápovědy hraje důleţitou roli při poskytování informačních sluţeb. 

Je velmi často prvním místem, kam se obrátí uţivatelé IT sluţeb při chybném 

či neočekávaném chování systému. Pomáhá firmě sniţovat ztráty způsobené neúčinností. 

2.3.6 Release Management 

Proces zajišťující úspěšnou distribuci a nasazení změny do IT infrastruktury. Zajišťuje, 

ţe oba aspekty nasazení (technický i organizační) budou v souladu. 

RM spravuje všechny konfigurační poloţky SW v rámci organizace. Je zodpovědný 

za řízení vývoje softwaru, instalaci a podporu softwarových produktů organizace. Software 

se často nepovaţuje za hmotný majetek pro svou nehmotnou podstatu, která je zapříčiněna 

nemoţností jej efektivně spravovat. Můţe totiţ například existovat několik různých verzí 

softwaru v rámci organizace a mohou také vedle sebe koexistovat licencované 

a nelicencované kopie softwaru 3. stran. 

Postupy účinného řízení a distribuce softwaru zahrnuje vytvoření Definitive Software 

Library (DSL), ve které se nachází hlavní kopie veškerého softwaru a z tohoto umístění 

je software spravován. DSL se skládá z fyzického a logického úloţiště. Na fyzickém úloţišti 
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se nacházejí hlavní kopie SW (převáţně 3. stran). Logické úloţiště obsahuje indexy SW 

a jeho čísla verzí a vydání. Navíc lze zde nalézt pozici fyzického umístění SW. Občas se také 

vyuţívá k uloţení SW vytvořeného organizací. 

Řízení a distribuce SW zahrnuje řízení konfiguračních poloţek a jejich distribuce 

a implementace do provozního prostředí. To zahrnuje definice verze softwaru, definovaní 

vhodné verze softwaru, definování implementace řízení verzí a postupy popisující, jak bude 

software vyvíjen, vydáván a ověřován. 

Cíle RM: 

 Plánovat a dohlíţet na plynulé uvedení SW a HW 

 Navrhovat a implementovat efektivní procedury, které zajistí distribuci a instalaci 

změn v systému 

 Zajistit, aby veškeré změny na HW, SW a dokumentaci byly dohledatelné, 

aby  probíhaly na základě autorizovaných podnětů a před nasazením byly testovány 

 Nasadit nový SW nebo HW do provozu za vyuţití CM a ChM 

A Zaměření procesu Release Management 

RM přebírá plánování, návrh, vývoj, konfiguraci a testování HW a SW, který má být 

nasazen do provozu.  

 Politika distribuce a plánování 

 Návrh, vývoj, konfigurace, testování a schválení distribuce 

 Plánování zavádění 

 Zrušení distribuce 

 Komunikace, příprava a školení 

 Audit HW a SW a kontrola změn 

 Záloha SW v centralizovaném i distribuovaném systému 

 Distribuce, dodání a instalace SW 

Hlavní komponenty, které proces RM spravuje: 

 Aplikace vyvinuté uvnitř firmy 
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 SW vyvinutý 3. stranou (standardní stejně jako dělaný na zakázku) 

 Pomocný SW 

 Dodavatelský SW 

 HW a jeho specifikace 

 Zaváděcí instrukce, dokumentace a uţivatelské manuály 

Všechny tyto elementy musí být spravovány efektivně od vývoje (koupě), 

přizpůsobení a konfiguraci, přes testování a nasazení aţ po provozní fázi. 

RM by měl být vyuţíván v těchto situacích: 

 Velké nebo důleţité HW nasazení, obzvláště kdyţ existuje závislost na business 

systémech 

 Nasazení důleţitého SW, obzvláště první zavádění nového SW spolu s doprovodnou 

SW distribucí 

 Balík nebo dávka souvisejících změn 

Následující schéma zobrazuje vztahy a souvislosti RM v návaznosti na ţivotní cyklus 

změn. Záznamy CM by měly být aktualizovány v průběhu tvorby a distribuce. Činnost RM 

je schvalována a autorizována ChM. 

 

Obrázek 2-3 Hlavní činnosti RM – zdroj [2] 
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B Distribuce 

Distribuce neboli Release popisuje mnoţinu autorizovaných změn na IT sluţbě. 

Změna vzniká na základě poţadavků RFC. RFC obyčejně řeší nápravu problémů či vylepšuje 

stávající sluţbu. Distribuce je rozdělena do několika typů: 

 Hlavni SW distribuce a HW upgrady – pokrývají velkou oblast funkcionalit. Obvykle 

nahrazují velké mnoţství vedlejší distribucí a upgradu. 

 Vedlejší SW distribuce a HW upgrady – obsahují malé mnoţství vylepšení a oprav. 

Obvykle nahrazuje předchozí kritické opravy 

 Záchranný SW a HW opravy – opravují malé mnoţství identifikovaných problémů 

a chyb 

V rámci jedné distribuce můţe být proveden upgrade HW i SW nebo třeba jen servisní 

interval. 

B.a Politika a plánování distribuce 

Úlohou a odpovědností RM by také mělo být srozumění všech uţivatelů se svou rolí 

a právy. Politika určuje velikost a frekvenci distribucí podle povahy systému a potřeb 

uţivatelů. Kaţdá distribuce musí mít jedinečný identifikátor, který je spravován CM. 

Dokument distribuční politiky by měl být vytvořen pro zpřehlednění rolí 

a odpovědností v rámci procesu RM. Je vyhotoven jako jeden dokument nebo „zastřešující― 

dokumenty (tzv. umbrella dokumenty) a specifické detaily pro kaţdou IT sluţbu. 

Distribuční politika je průběţně přizpůsobována, kdyţ firma přijme novou technickou 

infrastrukturu. Součástí RM je tedy i rozšiřování RM procedur. 

Distribuční politika by měla obsahovat: 

 Návod na řízení úrovní IT infrastruktury  

 Jmenná a číselná konvence distribucí 

 Definování hlavních, vedlejších a pravidel pro záchranné distribuce 

 Frekvence hlavních a vedlejších distribucí 
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 Identifikování kritických časů pro business sluţby, aby se sníţilo riziko nevhodného 

načasování implementace 

 Předpokládaný způsob dodání distribuce 

 Definování způsobu dokumentace distribucí 

 Schválené role a odpovědnosti 

 Popis řídícího procesu RM 

 Dokumentace popisující konfiguraci DSL a schvalovací kritéria 

B.b Distribuční jednotka 

Distribuční jednotka popisuje část IT infrastruktury, která je distribuována jako nějaký 

kompaktní element.  

 

Obrázek 2-4 IT infrastruktura – zdroj [2] 

Obrázek popisuje zjednodušené schéma IT infrastruktury systému. Cílem schématu 

je rozhodnout o vhodné úrovni distribuce pro kaţdou SW poloţku. PC SW by měl být 

na úrovni balíčku a distribuce balíčku na úrovni programu. 

IT 
Infrastruktura

Systém 1 Systém 2

Aplikační balík 
2.1

Aplikační balík 
2.2

Program 2.2.1

Modul 2.2.1.1 Modul 2.2.1.2

Program 2.2.2

Modul 2.2.2.1
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Tyto faktory by měly být brány v úvahu při určování úrovně distribučních jednotek: 

 Počet změn potřebných pro další úroveň 

 Mnoţství zdrojů a času potřebných pro vytvoření, otestování, dodání a implementaci 

distribuce 

 Obtíţnost implementace 

 Komplexnost komunikačního rozhraní mezi jednotkami a zbytkem IT infrastruktury 

 Kapacita disku pro tvorbu, testování, dodání a provoz 

Distribuce je jednoznačně identifikovatelná podle čísla verze (obvykle má toto číslo 

2 - 3 části) uloţeného v atributech CI: 

 Hlavní distribuce: Payroll_System v1, v2, v3 … 

 Vedlejší distribuce: Payroll_System v1.1, v1.2, v2.1 … 

 Záchranná distribuce: Payroll_System v1.1.1, v1.1.2 … 

B.c Typy distribucí 

 Full distribuce – kaţdá část distribuce je vytvořena, testována, dodána a instalována 

dohromady. Riziko uţívání zastaralých verzí je minimalizováno. 

Díky kompletního testování je zajištěna kompatibilita mezi jednotlivými 

komponentami. Navíc testování odhalí chyby, které se projevují degradací úrovně 

sluţeb systému. 

Nevýhodou je velké mnoţství času od přijetí poţadavku na změnu po provozní 

reţim. 

 Rozdílová distribuce – rozdílová nebo částečná distribuce ovlivňuje pouze ty CI, 

které musí být aktualizovány (u full distribuce je vydána nová verze CI i kdyţ 

k ţádné změně nedojde). 

Mohou se vyskytnout situace, kdy full distribuci nelze pouţít. Takovéto stavy 

se posuzují případ od případu (Change Advisory Board – CAB – skupina odborníků 

ovlivňující činnost ChM). Faktory ovlivňující rozdílovou distribuci: 

o Srovnání velikosti Full a rozdílové distribuce 

o Rychlost vyřízení distribuce 
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o Mnoţství CI (spadající pod danou distribuční jednotku), které 

distribuce ovlivňuje 

o Míra rizika chyb kompatibility 

 Balíčková distribuce – v delších časových intervalech se doporučuje provádět 

distribuci, která obsahuje jak full tak rozdílové distribuce, jako balíček změn. 

Vyuţití balíčkové distribuce sníţí moţnost vyuţívání zastaralých technologií. 

Rozhodnutí, co bude obsahem balíčkové distribuce, by mělo být prováděno 

s ohledem na kompatibilitu a porozumění funkcionalit. 

B.d Definitive Software Library 

V DSL jsou uloţeny všechny verze SW komponent a dokumentů, které jsou popsány 

v CMDB. Navenek jedna knihovna můţe být fyzicky rozdělena na několik částí nejčastěji 

podle ţivotního cyklu elementů (vývoj, test, provoz). DSL obsahuje hlavní kopie SW, 

vyvíjeného interně nebo koupeného od 3. strany. 

Konfigurace DSL pro potřeby RM by měla být definována s ohledem na tyto faktory: 

 Médium, fyzická lokace, HW a SW pro provoz DSL, online 

 Jmenná konvence pro úloţné prostory 

 Typy podporovaných prostředí (vývoj, test, provoz) 

 Bezpečnostní pravidla pro zpracovávání změn, zálohování a obnovování 

 Zaměření DSL – zdrojové kódy, dokumentace, … 

 Doba uchovávání starých verzí distribucí 

 Bezpečnostní procedury na ochranu proti chybám a neautorizovaným změnám 

DSL je určeno primárně k archivaci dat. Jakákoli nová verze SW je ukládána vedle 

starší verze a stejně tak se to děje i s přidruţenou dokumentací, licencí či sériovými čísly. 

Z toho důvodu je důleţité, aby celé řešení DSL mělo dostatečné kapacity i v dlouhodobějším 

měřítku, popřípadě aby se daly kapacity dostatečně efektivně (rychle a levně) navyšovat. 
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Obrázek 2-5 Vztah CMDB a DSL – zdroj [2] 

Na obrázku je popsán vztah DSL, CMDB a RM. 

Pravidla pro přidávání SW do DSL: 

 Veškerý SW je legální a neobsahuje škodlivý kód 

 Veškerý vyvinutý SW je schválen a patřičně dokumentován 

 Veškeré opravy k předešlým verzím jsou schváleny ChM 

 Veškeré poloţky, které mají být přidány do DSL, jsou zaznamenány v CMDB 

a v okamţiku přidání do DSL by mělo být CMDB patřičně aktualizováno 

B.e Configuration Management Database 

CMDB je aktualizováno z iniciativy RM paralelně s DSL. Aktualizace by měla 

obsahovat tyto informace: 

 Definování plánované distribuce, včetně HW a SW CI s referencí na původní RFC 

 Záznam CI před a po distribuci 

 Informace o cílovém umístění distribuované komponenty 



19 

B.f Záložní plány 

Jsou vytvářeny pro případ, kdy selţe distribuce. Za tvorbu plánů pro kaţdou změnu 

je zodpovědný ChM, ale RM zajišťuje jejich seskupení pro danou distribuci a iniciuje jejich 

spouštění. 

Tvorba záloţních plánů vychází ze dvou základních přístupů: 

 Nasazení, které selţe, je kompletně vráceno do stavu před započetím nasazení. Tato 

záleţitost je vyuţívána výhradně pro rozdílové distribuce 

 Obnovení pouze části původní sluţby, pokud není moţné obnovit celou 

C Plánování 

Aby RM fungoval efektivně, je plně závislý na CM, ChM a provozním testování. 

Pokud kterákoli z těchto funkcí není součástí systému, musí být zahrnuta do plánu RM. 

Plán RM by měl obsahovat: 

 Distribuční politika a procedury 

 Distribuční role a odpovědnosti personálu, odpovědnosti pro hlavní RM 

 Podpůrné nástroje distribuce HW a SW do provozního prostředí 

 Personál zajišťující chod RM a jeho školení 

 Návod pro plánování událostí uvnitř firmy a tvorba návodu distribučního plánování 

předvídatelných událostí 

 Vzorové dokumenty pro plánování specifických distribucí 

 Zajištění dostatečného prostoru pro vývoj, testování, distribuci a provoz 

Kaţdá procedura by měla být dokumentována pro potřeby: 

 Návrh, tvorba a nasazení distribuce do firmy 

 SW distribuce a dodání, včetně řízení a údrţby DSL 

 Koupě, instalace, přesun a řízení SW a HW souvisejícího s RM 

 Správa podpůrných nástrojů a zařízení 

 RM sledování, revidování, risk management a eskalace problémů 
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C.a Plánování procedur distribuce a nasazení 

Procedury, vzory a příručky by měly být plánovány, aby RM personál mohl efektivně 

pracovat s SW a HW. Dokumentace by měla vést k: 

 Pochopení standardů firemní infrastruktury a poţadavků RM 

 Pochopení SM a provozních poţadavků, včetně instrukcí při selhání 

 Příručka jak navrhovat, tvořit a konfigurovat distribuce na různých platformách 

 Pochopení schvalovacího procesu distribucí 

 Pochopení, jak vyuţít vzory plánů nasazení, které obsahují všechny potřebné aktivity 

a zdroje 

  Pochopení komunikačních a školících poţadavků 

 Pochopení distribučních a instalačních procedur 

C.b Distribuce HW a SW a distribuční procedury 

Distribuce HW a tvorba nezbytného prostředí pro distribuci by mělo být pečlivě 

plánováno. Detaily těchto aktivit jsou obsaţeny v knize ICT Infrastructure Management. 

Dokumentace procedur SW distribuce je tvořena pro fáze testovacího aţ provozního 

prostředí. Testování a vývoj probíhá často na jiných počítačích neţ provoz, takţe je nezbytné 

vyuţít komunikační linku či přenosné médium. 

Pokud je SW distribuce nasazena na velké mnoţství míst, můţe být klíčové 

pro všechny uţivatele, aby mohli začít uţívat sluţbu současně. Všechny potřebné skripty 

a parametry uţité při nasazení by měly být kontrolovány stejně důsledně jako ve fázi tvorby. 

Cílem je vytvořit co nejjednodušší a nejbezpečnější implementační proces. Ideální stav 

nastane, pokud RM tým bude spouštět proces jediným příkazem. Dále musí existovat zpětná 

kontrola, zda proběhla implementace úspěšně.  
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Přestoţe distribuce a nasazení je kontrolováno automaticky nebo centrálním 

nástrojem, určité procedury by měly zajistit, ţe distribuce SW bude provedena ve správném 

čase a bude  autentizována. Tyto procedury by měly obsahovat tyto aktivity: 

 Personál centrálních distribucí informuje ostatní personál o zavádění nového SW 

 Ostatní personál hlásí personálu centrálních distribucí, ţe SW je zaveden 

 Personál centrálních distribucí kontroluje, zda SW byl doručen na určená místa 

 Personál centrálních distribucí dává jasně instrukce o tom, kdy je SW nasazen 

RM zaznamená do CMDB informaci o provedení instalace distribuce. CMDB by mělo 

aktualizovat informace ve všech vzdálených lokacích. ChM procedury vyţadují, aby byly 

vytvořeny plány obnovy všech změn, které mají být nasazeny. V případě jejich pouţití bude 

nový SW staţen a odstaven a verze SW bude navrácena do předešlého stavu. Všechny plány 

obnovy by měly být testovány a prokázány jako funkční. 

C.c Role a odpovědnosti distribuce 

Distribuce obsahující velké mnoţství typů SW a HW komplikuje řídící proces. 

Typická zodpovědnost pro přijetí komponenty distribuce je definována centrálně a následně 

modifikovány pro potřeby konkrétních distribucí. Typickými rolemi jsou Change, Release 

a Test Manager. 

Při opakovaném standardním postupu tvorby a instalace, která je jasně 

předdefinovaná, je moţné povolit další aktivity bez speciálních odkazů na ChM. CMDB 

by mělo být aktualizováno automaticky pokaţdé, kdyţ to vyţaduje ChM. Tento způsob můţe 

být povolen výhradně tehdy, kdyţ instalace odpovídá předpokladům a souhlasí provozním 

omezením. Jinými slovy, musí být jiţ v praxi ověřená a bezchybná. Tento způsob nasazení 

bývá vyuţíván výhradně u méně významných distribucí. 
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Pokud nejsou definovány běţné role, odpovědnost pro schválení a předání by měly být 

zapsány uvnitř speciální tabulky odpovědností.  

Distribuční 

odpovědnosti 

Vývojové 

prostředí 
Řízené testovací prostředí 

Provozní 

prostředí 
 

Třída Distributor Schvalováno 
Distribuce 

do provozu 

Schváleno a 

podporováno 
Záznamy 

Vestavěný balíček 
Development 

Manager 
Test Manager 

Change 

Manager 

Operations 

Manager 

CMDB, 

DSL 

Přizpůsobené 

moduly 

Development 

Manager 
Test Manager 

Change 

Manager 

Operations 

Manager 

CMDB, 

DSL 

Fyzické změny na 

databázi 

Development 

Manager 

Administrátor 

databáze 

Change 

Manager 

Administráto

r databáze 

CMDB, 

DSL, 

skripty v 

DSL 

Server Server Builder 
Server 

Manager 

Change 

Manager 

Server 

Manager 
CMDB 

Tvorba stolního SW 

(nová aplikace) 

Desktop 

Development 

Manager 

Test Manager 
Change 

Manager 

Desktop 

Support 

Manager 

CMDB, 

DSL 

Stolní aplikace 

(vytvořená, ale 

s provozními 

omezeními) 

Desktop a 

Development 

Manager 

Desktop 

Support 

Manager 

Desktop 

Support 

Manager, 

Change 

Manager 

Desktop 

Support 

Manager 

CMDB, 

DSL 

Stolní počítač Logistika 
Desktop 

Support 

Desktop 

Support 

Manager, 

Change 

Manager 

Desktop 

Support 

Manager 

CMDB 

Autorizace 

distribuce/Záznam 

změny 

Development 

Manager 
Test Manager 

Release 

Manager, 

Change 

Manager, 

Test Manager, 

Operations 

Manager, 

Desktop 

Support, 

Service Desk, 

uţivatel 

v kaţdé lokaci 

Uţivatelé 

Service 

Desku 

CMDB 

Tabulka 2-1 Tabulka odpovědností – zdroj [2] 
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Obrázek 2-6 Vztahy RM a ChM a uţivatelských poţadavků – zdroj [2] 

Schéma popisuje komplikovanost RM a CM ve vztahu k RFC. Schéma také ukazuje, 

ţe Service Desk můţe vytvořit další pracovní stanici se stejnou specifikací bez vztahu 

na ChM. Podobně to bude probíhat při instalaci další aplikace na jiţ existující pracovní 

stanici. 

C.d Personál a školení 

Počet členů RM personálu závisí na rozsahu operací, protoţe RM je v kritické pozici 

spojující vývoj aplikací s provozním prostředím a je také ovlivněn mnoţstvím důleţitých 

změn v provozním systému. Počet členů by měl být udrţován i s ohledem na moţné absence 

nebo fluktuaci. 

RM vyţaduje dobré pochopení technického zázemí, znalost IT infrastruktury a sluţeb, 

které poskytuje. Dostatečná znalost činnosti podpůrných nástrojů a správné pochopení 

principů a praktik IT Infrastructure Management (ChM, CM) jsou naprostou nezbytností. 
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V menší firmě funkce RM můţe být poměrně dobře kombinovaná s ostatními Service 

Management sluţbami, zejména ChM a CM. Ve větších společnostech je vhodné pro kaţdý 

proces přidělit zvláštní personál. 

Personál by měl být pravidelně přeškolován pro správně pochopení principů a praktik 

ChM a CM a pro potřeby údrţby a vývoje systému. Manaţeři vývoje aplikací a projektoví 

manaţeři by měli být školeni v distribuční politice, procedurách a uţívání nástrojů. Všechna 

dokumentace a příručky musí být přístupné veškerému personálu, který je ve vztahu 

k distribuci SW a HW. 

C.e Náklady 

Proces RM úzce spolupracuje s procesy ChM a CM a s DSL. RM je častěji financován 

z hlavních projektů neţ z financí vyhrazených pro sluţby zákazníkům. Náklady na vývoj 

a implementaci RM jsou mnohem menší neţ manuální plánování a spravování verzí 

SW a HW. 

Náklady spojené s RM obsahují: 

 Vývoj technik a procedur pro distribuci a nasazení 

 Vzdělání a školení v RM politice, procedurách a nástrojích 

 Náklady na personál pro vývoj a provoz procedur a nástrojů 

 Náklady potřebné na provoz DSL 

 Náklady spojené s tvorbou, testováním, distribucí a archivací pro veškerý 

podporovaný HW a SW 

 Umístění bezpečnostního vybavení 

 Náklady na uskladnění náhradního vybavení 

 Náklady na počítače a síťové zdroje potřebně pro uskladnění SW v DSL, tvorbu, 

dodání a nasazení SW distribucí 

 Náklady na nástroje SW podpory (včetně potřebného HW na jeho provoz) 

 Počáteční provozní náklady (jsou o něco vyšší z důvodu zaučování personálu) 

 Náklady spojené s instalací a správou distribuce a zprovozňování serverů 
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Ve většině případů náklady na implementaci RM jsou vyváţeny přínosy. Bez vhodné 

kontroly můţe být firma terčem podvodných počítačů, náhodného poškození 

SW a škodlivého SW. Sumy vynaloţené na opravu mohou potom dosahovat vysokých čísel. 

D Návrh, tvorba a konfigurace distribuce 

Procedury by měly být plánovány a dokumentovány pro tvorbu SW distribucí tak, 

aby mohly být kdykoli znovu pouţity bez jakýchkoli modifikací. Aktuální poţadavky 

na tvorbu distribuce jsou kompilace a propojení aplikačních modulů vlastní tvorby 

nebo koupené od 3. strany, které jsou udrţovány v DSL. 

Poměrně běţně jsou psány skripty na automatickou instalaci zajišťující bezpečné 

a přesné nasazení distribuce do provozu. Tyto skripty mohou obsahovat i nástroje na konverzi 

dat či inicializaci databáze. Kaţdý skript by měl mít také do páru jeden, který pro případ 

neúspěchu, provede staţení SW nebo HW distribuce z provozu a vrátí vše do původního 

stavu. 

Veškerý SW, parametry, testovací data, provozní SW a jakýkoli jiný SW související 

s distribucí by měl být pod kontrolou CM. Řízení kvality by mělo kontrolovat tento SW 

před vytvoření aplikace a kompletní výsledky této kontroly by měly být zaznamenány 

do CMDB. 

Vstupy návrhu, tvorby a konfigurace Výstupy návrhu, tvorby a konfigurace 

Definice distribuce Detaily a instrukce tvorby distribuce 

Plány distribuce Objednávka, licencovaní a záruky pro HW a SW 3. stran 

 Automatizované instalační skripty a plány testování 

 
Hlavní kopie instalačních médií a instalačních instrukcí 

uloţených v DSL 

 Procedury obnovy 

Tabulka 2-2 Vstupy a výstupy RM – zdroj [2] 
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D.a Schvalování distribuce 

Testování distribuce by mělo být prováděno nezávislým business personálem 

a vyţaduje IT personál pro kontrolu jakékoli změny procedur. Obnovovací procedury by měly 

být testovány jako součást testování distribuce. 

Konečné schválení a ukončení distribuce před přechodem do provozního prostředí 

by mělo být ve schvalovací fázi ChM. Schválení distribuce by mělo proběhnout v testovacím 

prostředí. 

E Implementace 

Implementace můţe začít v okamţiku dostupnosti dostatečného personálu, procedur, 

HW a podpůrných nástrojů a ukončeného veškerého školení. DSL a vývojové prostředí 

by mělo fyzicky vytvořit a zajistit nezbytné bezpečnostní povolení pro RM personál. 

Personál vývoje aplikací by měl být vyrozuměn, kdy začne dodání distribučních 

materiálů pro zařazení do DSL. Management vývoje a procedury SW distribuce by měly být 

testovány před uţitím. Poté první vytvořená distribuce můţe být nasazena z vývojového 

prostředí nebo od 3. strany. 

Součástí implementace je také vytvoření plánů pro případ selhání nástroje 

či procedury. V případě chyby v nové proceduře je vhodné dočasně vrátit proceduru 

do předešlého stavu, zatímco bude chyba napravována. 
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2.4 Unified modeling language  

Informace popsané v této kapitole jsem měl k dispozici v publikaci UML2 

a unifikovaný proces vývoje aplikací [6], v diplomové práci Analýza a návrh systému řízení 

lidských zdrojů [11] a na stránkách http://www.uml.org/ [5] 

Unified Modeling Language (UML) jazyk vytvořený pro grafický návrh, specifikaci 

a dokumentaci programových systémů. UML je standardizovaný jazyk určený pro popis 

procesů, funkcí, vztahů a dalších elementů systémů. Standard UML je prezentován 

pod záštitou skupiny Object Management Group (OMG). 

Jeho koncepce je zaloţena na objektově orientovaném přístupu k analýze a tvorbě 

systémů. Je hojně vyuţíván jako podpůrný nástroj pro komunikaci mezi vývojáři 

a programátory. Dokáţe jasně definovat podstatné aspekty grafického návrhu a je snadno 

modifikovatelný. 

Cílem tohoto jazyka je zaznamenat kompletní schéma návrhu a případně i realizace 

aplikace tak, aby programátor následně nemusel vůbec přemýšlet nad jakoukoli strukturou, 

rozhraním a funkcemi a aby nemusel provádět další konzultace s kompetentními osobami. 

Jazyk UML se skládá z 3 základních stavebních bloků: 

 Předměty 

 Vztahy 

 Diagramy 

2.4.1 Předměty 

Jsou to samostatné prvky modelů. Dále jsou děleny: 

 Strukturní abstrakce – podstatná jména modelu UML (třídy, rozhraní, spolupráce, 

případy uţití, uzel) 

 Chování – slovesa modelu (interakce, stav) 

 Seskupení – balíčky pouţívané k seskupování souvisejících prvků modelu 

 Poznámky – anotace obsahují dodatečné, zvýrazňující informace pro daný model 

http://www.uml.org/
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2.4.2 Vztahy 

Popisují sémantické vazby mezi předměty. Vazeb je z hlediska vyuţití několik druhů. 

Mezi základní vazby patří tyto: 

Typ relace Syntaxe UML Popis 

Asociace 
 

Základní spojení předmětů v rámci dané mnoţiny 

Závislost 
 

Popisuje vztah mezi producentem a spotřebitelem. Změna 

na straně producenta ovlivní spotřebitele. Směr 

k producentovi 

Agregace 
 

Vztah popisující zařazení předmětu do kontextu většího 

celku. Předmět můţe existovat nezávisle na větším celku 

a můţe být součástí jen jednoho. 

Kompozice 
 

Silnější vztah neţ u agregace. Předmět nemůţe existovat 

samostatně 

Zobecnění 
 

Předmět je specializací jiného, obecnějšího předmětu. Směr 

k obecnějšímu 

Realizace 
 

Vztah mezi třídou a rozhraním. Třída je realizována 

dle pravidel rozhraní. Směr k rozhraní 

Spojení 
 

Konkrétní spojení mezi předměty. Lze vyuţít pro popisné 

předměty. 

Tabulka 2-3 Typy relací UML – zdroj [6] 
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2.4.3 Diagramy 

Diagramy tvoří náhledy na libovolnou část modelu. Celkem existuje 13 různých typů 

diagramu UML. 

Dělí se do několika kategorií, jak lze vidět na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 2-7 Schéma diagramů UML – zdroj [6] 

Diagramy lze rozdělit do dvou skupin. První skupina popisuje statickou strukturu 

a jsou v ní zachyceny informace o předmětech a strukturních vazbách mezi nimi. Druhou 

skupinou jsou diagramy dynamické a ty zachycují způsob vzájemného působení předmětů. 

Z hlediska praxe je vhodné začít s diagramem případu uţití, který definuje rozsah 

systému. Poté mohou následovat diagramy takřka v libovolném pořadí. Někdy dochází 

k tomu, ţe jsou vyhotovovány paralelně, protoţe znázorňují jednu situaci z různých pohledů. 
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A Diagram tříd 

Popisuje statickou strukturu systému jako soustavu tříd. 

Třídy a objekty jsou stavebními bloky všech objektově orientovaných systémů. 

Objekty jsou jednotky, které obsahují data a operace. Třída definuje charakteristické 

vlastnosti (atributy, metody, relace, chování) určité mnoţiny objektů. 

 

Obrázek 2-8 Diagram tříd – zdroj [6] 

B Diagram případu užití 

Diagram zobrazuje informace získané modelováním případu uţití. Modelování 

si klade za cíl nalézt hranice systému, vyhledání aktérů a případů uţití (včetně podrobné 

specifikace a alternativních scénářů). Výsledkem modelování je model, který je sloţen 

ze 4 částí: 

 Hranice systému – ohraničení zobrazené kolem případů uţití – subjekt 

 Aktéři – role přidělené osobám či předmětům, které pouţívají systém. Aktér je 

zakreslen mimo hranice systému. Aktéry mohou být osoby, další systémy nebo třeba 

čas. 

 Případy užití – činnosti, které mohou aktéři se systémem vykonávat. Jsou to zástupci 

funkcí systému. 

 Relace – vztahy mezi aktéry a případy uţití. 

Třída 1

+Atribut 1: typ
+Atribut 2: typ

<<create>>+Třída 1()
+Metoda 1(parametr): typ
+Metoda 2(parametr): typ

Výčet
<<enumeration>>

+Hodnota 1
+Hodnota 2

Abstraktní třída

+Konstanta 1: typ = hodnota
+Konstanta 2: typ = hodnota

<<create>>+Abstraktní třída(parametr)

Rozhraní

Třída 2

+Statický atribut 1: typ
+Statický atribut 2: typ

+Statická metoda(parametr): typ

Asociační třída

+Konstanta 1: typ = hodnota

10..1
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Modely navíc poskytují hlavní zdroj objektů a tříd a jsou odrazovým můstkem 

k modelování tříd. 

 

Obrázek 2-9 Diagram případů uţití – zdroj [6] 

C Diagram aktivit 

Díky diagramu aktivit lze procesy modelovat jako posloupnost uzlů spojených 

hranami. Lze je připojit k libovolnému modelovanému prvku a popisovat tak jeho chování. 

Diagram aktivit tvoří pouze hrany a uzly. Uzly mohou nabývat jednu z 3 funkcí: 

 Akční uzly, které zastupují samostatné jednotky 

 Řídící uzly, jeţ řídí cestu uvnitř aktivity (podmínky) 

 Objektové uzly, které reprezentují objekty pouţité v rámci dané aktivity 

Hrany se vyskytují ve 2 druzích: 

 Řídící hrany, které reprezentují postup řízení v rámci aktivity 

 Objektové hrany, které zastupují cestu objektů v rámci aktivity 

System

Aktér 3

Aktér 2

Aktér 1

UseCase 1

UseCase 2

UseCase 3

<<include>>
UseCase 4

<<extend>>
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Diagram aktivit se zpravidla navrhuje shora dolů, od počátku do konce. Pro další 

zpřehlednění slouţí ještě vytvoření tzv. oddílů aktivit. Jednotlivé oddíly seskupují jednotlivé 

uzly do sémantických skupin. 

 

Obrázek 2-10 Diagram aktivit – zdroj [6] 
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D Diagram stavového automatu 

Modeluje aspekty dynamického chování systému. Na rozdíl od diagramu aktivit tento 

popisuje modelování ţivotního cyklu jednoho reaktivního objektu jako konečného stavového 

automatu. Objekty mohou v tomto případě být třídy, případy uţití, podsystémy a systémy. 

Diagram obsahuje tři typy prvků: 

 Stavy – podmínka nebo situace vzniklá během ţivota objektu. V tomto stavu objekt 

odpovídá podmínce, vykonává aktivitu nebo čeká na událost 

 Události – je specifická jev v čase a prostoru 

 Přechody – posun z jednoho stavu do druhého v důsledku události. 

 

Obrázek 2-11 Diagram stavů – zdroj [6] 

Stav 1 Stav 2

Stav 3

Počáteční stav

Koncový stavRozhodováníPřechodové spojení

Přechod
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E Sekvenční diagram (diagram posloupnosti) 

Zdůrazňují časově orientovanou posloupnost zpráv předávaných mezi objekty. 

Znázorňují interakce mezi čarami ţivota jako časově uspořádanou posloupnost událostí. Jsou 

nejbohatší a nejpruţnější formou diagramů interakce. 

 

Obrázek 2-12 Sekvenční diagram – zdroj [6] 

Opakováníloop

Podmínkaalt

[Podmínka]

Object 1 : Třída 1 Objekt 2 : Třída 2

Aktér 1 : Aktér 1

Objekt 3 : Třída 1

1 : Volání()

2 : Vytvořit()

<<create>>

3

4 : Volat()

5

6 : Podmínka()

7

8 : Vytvořit()<<create>>

9

10 : Odpověď
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3 Analýza uživatelských potřeb v oblasti IT služeb 

u malých a středních firem 

Analýzu současného stavu budu provádět na testovací verzi systému, nicméně tato 

verze je v důleţitých aspektech shodná s ostrou verzí, se kterou zaměstnanci firmy pracují. 

Informační systém ServiceBase (SB) má ve firmě funkcí Service Desku. Přístup do SB 

je umoţněn skrze webové rozhraní a po příslušné autorizaci. Celý systém je poměrně detailně 

popsán v nápovědě k SB [15]. Přístup k těmto publikacím je pouze přes IS. 

SB má zpracovány tyto moduly: 

 Incident Management 

 Problem Management 

 Change Management (jeho součástí je zde i RM) 

 Znalostní báze – databáze uţitečných informací organizované v hierarchii kategorií 

 Reporty a statistiky – reporty a statistiky IM, PM a CMDB 

 Schvalování SR – schvalování poţadavků na vznik sluţby 

 Sluţby – modul obsahuje katalog sluţeb a udrţuje informace o údrţbě 

 CMDB 

 Správa uţivatelů a rolí 

 Systém – souhrnný název pro další sluţby jako je notifikace změn, definice 

volitelných polí, definice číselníků, jazykové lokalizace, globální parametry, svátky, 

aktuality a historie emailů 

Moduly, které přímo souvisí s činností RM, jsou IM, PM, ChM a modul CMDB. Dále 

je zapotřebí pro správnou činnost mít správně navrţené role a uţivatele, notifikace, číselníky 

a funkce. 
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3.1 Vazby procesu RM 

Činnost RM iniciuje v ideálním případě několik předchozích kroků. Na počátku celého 

postupu je incident v systému (nestandardní chování systému) nebo poţadavek na novou 

funkci. Na obrázku je zjednodušeně zachycen celý ţivotní cyklus tohoto postupu: 

 

Obrázek 3-1 Ţivotní cyklus poţadavku  

Vzájemné přechody jsou podmíněny určitými stavy instancí jednotlivých procesů. 

Tento obrázek zobrazuje pouze jednoduché schéma ve směru vpřed. Praxe vyţaduje také 

zpětnou kontrolu stavů instancí procesů a podmiňuje přechody do nových stavů. Například 
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ţivotní cyklus distribuce probíhá paralelně s ţivotním cyklem vázaných poţadavků na změny 

(RFC) a navzájem spolu průběţně komunikují. 

Systém ServiceBase sice v tomto směru se stavy pracuje, nicméně jakékoli podmíněné 

změny nejsou dodrţovány. V tomto ohledu lze například vytvořit poţadavek na změnu, 

i kdyţ neexistuje problém nebo poţadavek na novou funkci. Obdobně je to i u ostatních 

procesů. 

3.2 Analýza procesu Release Management 

V současné době je proces RM definován v rámci ChM. Oproti plnohodnotnému RM 

procesu má několik nedostatků. V následujících kapitolách se budu věnovat současnému 

stavu a popíšu, jak RM uvnitř modulu ChM funguje. 
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3.2.1 Instance distribuce 

Instance distribuce obsahuje v současnosti řadu atributů. Mezi jedny z klíčových 

atributů patří příloha. Kaţdá instance distribuce se nachází v právě jednom stavu, 

který je buď automatický (předdefinovaný), nebo standardní (uţivatelský). Kaţdá distribuce 

je vázána na libovolné mnoţství RFC, o které se stará. Dále můţe být k distribuci připojeno 

libovolné mnoţství úkolů. 

 

Obrázek 3-2 Diagram tříd distribuce  

Z diagramu lze vyčíst, ţe vazba RFC a distribuce je naprosto volná a není v ţádném 

ohledu povinná. Dokonce povoluje situaci, kdy více distribucí zpracovává tentýţ poţadavek 

na změnu, coţ je nepřípustné.  

Instance úkolu sice můţe být přiřazena pouze k jedné distribuci, ale stále je vazba 

příliš volná. 

RFC

+Název: text
+Popis: text
+Důvod: text
+Souhrnné_opatření: text
+Typ: číselník
+Zadavatel: uživatel
+Řešitel: uživatel
+Priorita: číselník
+Urgence: číselník
+Požadované_datum_realizace: kalendář
+Požadavek_na_funkci: SR[0..*]
+Problém: PM[0..*]
+Stav: stav_RFC
+Přílohy: Příloha[0..*]

+Seznam_RFC()
+Vytvořit_RFC()
+Editovat_RFC()
+Přidání_úkolu()
+Editace_úkolu()
+Smazání_RFC()

Aktuální distribuce

+Název: text
+Typ: číselník
+Číslo: text
+Popis: text
+Souhrn: text
+Důvod: text
+Zadavatel: uživatel
+Požadovaný_počátek_implementace: kalendář
+Požadovaný_konec_implementace: kalendář
+Začátek_implementace: kalendář
+Konec_implementace: kalendář
+Dokončeno: kalendář
+Dokončil: uživatel
+RFC: RFC[1..*]
+Úkol: Úkol[0..*]
+Stav: Stav
+Příloha: Příloha[0..*]

+Seznam_distribucí()
+Vytvořit_novou_distribuci()
+Editovat_distribuci()
+Smazat_distribuci()
+Přidání_úkolu()
+Editace_úkolu()
+Odebrání_úkolu()
+Změnit_stav()
+Nový_stav()

0..* 0..*

Standardní stav

+Typ: "Standard"
+Text: text

Automatický stav

+Typ: automatický_text
+Text: Typ_stav

Typ_stav
<<enumeration>>

+Koncept
+Vytvořeno
+Zrušeno
+Plánováno
+Implementuje se
+Hotovo
+Uzavřeno

Stav

+Zadavatel: uživatel
+Vytvořeno: kalendář

+Vytvořit_stav()

0..*

1

Úkol

+Pořadí: číslo
+Název: text
+Popis: text
+Plánovaný_začátek_implementace: kalendář
+Plánovaný_konec_implementace
+Začátek_implementace: kalendář
+Konec_implementace: kalendář
+Stav: stav_úkolu

+Seznam_úkolů()
+Vytvoření_úkolu()
+Editace_úkolu()
+Smazání_úkolu()

0..* 0..1

Příloha

+Popis: text
+Typ: typ_přílohy
+Soubor

0..*

1

Typ_přílohy
<<enumeration>>

+Standard
+Link

Soubor - dokument

Link - dokument

0..*

1
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Příloha můţe být připojena k právě jednomu RFC nebo právě jedné distribuci 

a naopak RFC nebo distribuce nevyţaduje vazbu na přílohu. Kaţdá distribuce je pevně 

svázána s právě jednou instancí stavu. Přílohy a stavy jsou jako jediné vztahy řešeny správně, 

ostatní vyţadují úpravu. 

3.2.2 Uživatelské role 

Z hlediska bezpečnosti přístupu k jednotlivým funkcím i v systému ServiceBase jsou 

definována uţivatelská práva. Uţivatelská práva jsou definována pro přístup k určitým 

modulům systému a nad kaţdým modulem umoţňují určité činnosti: 

 Čtení (R) – umoţňuje číst seznamy a informace v jednotlivých instancích. Bez této 

pravomoci není ani přístupný příslušný modul. Pravomoc R je potřebná vţdy, 

kdyţ má mít uţivatel jakýkoli přístup k modulu 

 Zápis (C) – umoţňuje vytvářet záznamy v daném modulu 

 Editace (U) – umoţňuje aktualizovat existující záznamy daného modulu 

 Mazání (D) – umoţňuje z modulu mazat existující záznamy 

 Řízení přístupu (AC) – umoţňuje přidávat přístup uţivatelům a rolím k daným 

instancím 

V ServiceBase lze tato práva libovolně kombinovat. Pro modul ChM není právo AC 

nijak funkčně řešeno a podle toho, co jsem zjistil, nemá toto právo ţádný vliv na práci 

s modulem. 

V současné době jsou v systému pro proces RM definovány tyto role (kaţdá z nich 

má definována práva R, C, U, D i AC): 

 Manaţer INM, CxM, RM 

 Řešitel INM, CxM 

 Schvalovatel 

 Sysadmin 

 Zadavatel CxM, RM, PM 
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Další věcí, kterou je třeba zmínit, jsou tzv. „Globální privilegované role―. Tímto 

pojmem jsou značeny role, které mají ještě něco navíc oproti rolím definovaným přes modul 

„Role―, který jsem nyní popisoval. 

Standardně je v systému definováno, ţe přístup k jednotlivým poloţkám vybraných 

modulů má uţivatel s právy čtení (bez práva čtení nemá do modulu přístup vůbec, 

i kdyby měl další práva – C, U, D, AC), ale s jedním omezením. Takový „neprivilegovaný― 

uţivatel vidí pouze ty záznamy, které sám vytvořil, v minulosti měnil, dostal na ně konkrétní 

přístupová práva nebo je jinak uveden v dané instanci (například jako vlastník, řešitel, apod.).  

„Privilegovaný― uţivatel má navíc moţnost vidět veškeré záznamy a tudíţ dle svých 

přístupových práv můţe s těmito instancemi i nakládat. 

Pro modul ChM nejsou v současné chvíli privilegovaná uţivatelská práva definována. 

3.2.3 Usecase procesu RM 

Diagram Usecase popisuje funkce RM v závislosti na přidělených právech: 

 

Obrázek 3-3 Aktuální diagram případu uţití RM  

System

R

C

U

D

AC

Vypsat seznam distribucí

Vypsat detaily distribuce

Vytvořit novou distribuci

Smazat distribuci

Editace distribuce

Manipulace s úkoly

Manipulace s RFC<<extend>>

<<extend>>

Manipulace se stavy<<extend>>
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Funkce Manipulace s úkoly, Manipulace s RFC a Manipulace se stavy reprezentují 

skupinu subfunkcí, které přesněji popisují moţnosti editace distribuce: 

 

Obrázek 3-4 Diagram případu uţití pro práci s úkoly  

 

Obrázek 3-5 Diagram případu uţití pro práci s RFC  

 

Obrázek 3-6 Diagram případu uţití pro práci se stavy  
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S kaţdou distribucí můţe být nakládáno v závislosti na právech uţivatelů. Aktéři R, C, 

U, D a AC korespondují s právy uţivatelských rolí. Jednotlivé instance distribuce jsou 

reprezentovány mnoţinou modulů, ke kterým jsou zapotřebí různá přístupová práva. Moduly 

jsou rozděleny následovně: 

 Release Headers – hlavička distribuce. Obsahuje nezbytné informace o distribuci 

(viz níţe) 

 Release Details – detaily distribuce. Obsahuje informace o stavech, vazbách na RFC 

a úkoly 

 Task – úkoly. Pravomoci spojené s tvorbou a přiřazením úkolů k dané distribuci 

 Task Details – detaily úkolů. Pravomoci spojené s detaily úkolů. 

 Request for Change Headers – hlavička RFC. Základní informace o RFC 

 Request for Change Details – detaily RFC. Rozšířené informace o RFC (stav, vazby 

na PM, IM/SR) 

 Request for Change - Optional Field Values – číselníky pro RFC. 

 Group – uţivatelské skupiny 
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Kaţdý Usecase je pak vázán na konkrétní skupinu modulů a následně jsou přidělena 

uţivatelská práva na práci s těmito moduly (R, C, U, …). Tyto vztahy popisuje následující 

tabulka: 

Usecase Skupina objektů Úroveň pravomoci 

Vypsat seznam distribucí Release Headers 

R 
Vypsat detaily distribuce 

Release Headers 

Release Details 

Vytvořit novou distribuci 
Release Headers R, C 

Group R 

Editace distribuce 

Release Headers R, U 

Release Details 
R, C, U 

Task Details 

Request for Change Heathers 
R 

Group 

Task R, C, U, D 

Smazat distribuci Release Headers R, D 

Tabulka 3-1 Tabulka případů uţití a odpovědností  – část 1 
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Usecase Skupina objektů Úroveň pravomoci 

Manipulace s úkoly 

Release Headers 
R 

Group 

Task 
R, C, U, D 

Task Details 

Manipulace s RFC 

Release Headers 
R 

Request for Change Headers 

Release Details R, U 

Manipulace se stavy Release Headers (pouze R), Release Details R, U 

Zobrazit seznam úkolů Task 

R Zobrazit seznam RFC Request for Change Headers 

Zobrazit historii stavů Release Headers, Release Details 

Vytvořit úkol 

Release Headers 
R 

Group 

Task R, C 

Editovat úkol 

Release Headers (pouze R) 
R 

Group 

Task R, U 

Task Details R, U, C 

Smazat úkol 

Release Headers 
R 

Group 

Task R, D 

Přidat RFC 

Release Headers 

R Request for Change Headers 

Group 

Release Details R, U 
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Odebrat RFC 

Release Headers 

R Request for Change Headers 

Group 

Release Details R, U 

Přidat nový stav 
Release Headers R 

Release Details R, U 

Změnit stav 
Release Headers R 

Release Details R, U 

Tabulka 3-2 Tabulka případů uţití a odpovědností  – část 2 

Samotná hlavička distribuce obsahuje tyto informace: 

Název atributu Popis atributu Seznam povolených hodnot 

Název 
Název distribuce, povinný údaj, jedinečnost 

není vyţadována 
 

Typ Povinný údaj Výběr z aktuální nabídky 

Číslo Číslo distribuce, povinný údaj  

Popis 
Popisné informace k distribuci, nepovinný 

údaj 
 

Souhrn Souhrnný popis distribuce, nepovinný údaj  

Důvod Zdůvodnění distribuce, nepovinný údaj  

Zadavatel 
Uţivatel, který vytvořil danou instanci 

distribuce v RM, povinný údaj 
Oprávnění uţivatelé 

Poţadovaný počátek 

implementace 

Začátek implementace dle plánu, povinný 

údaj 
Kalendář 

Poţadovaný konec 

implementace 
Konec implementace dle plánu, povinný údaj Kalendář 

Začátek implementace 
Skutečný začátek implementace, nepovinný 

údaj 
Kalendář 

Konec implementace 
Skutečný konec implementace, nepovinný 

údaj 
Kalendář 

Dokončeno úplný konec implementace, nepovinný údaj. Kalendář 

Dokončil 
uţivatel, který uzavřel implementaci, 

nepovinný údaj. 
Oprávnění uţivatelé 

Tabulka 3-3 Atributy hlavičky distribuce  
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V případě vytváření instance distribuce jsou zadávány pouze data hlavičky distribuce 

a hlavička je pak uloţena ve fázi „Kontext―. Všechny další náleţitosti jsou přidávány  

V rámci kaţdé instance lze dále uvést jednu nebo více příloh. Přílohy mohou být 

umístěny jako odkaz, kdy fyzický dokument existuje mimo rámec RM a není monitorována 

jeho dostupnost. Další variantou je nahrát poţadovaný dokument pod správu RM. V takovém 

případě je dostupnost dokumentu monitorována RM. Dokument, který má být nahrán, 

by neměl být větší neţ 4MB a doporučuje se velikost pod 2MB. Přílohy jsou také součástí 

hlavičky distribuce a lze je zadat jiţ při vytváření distribuce. 

V rámci detailů distribuce lze nalézt informace o stavu distribuce. Jednotlivé stavy 

jsou popsány v následující kapitole. 

Ke kaţdé instanci můţe být dále přiřazena instance RFC. To znamená, ţe distribuce 

bude vázána na konkrétní poţadované změny v systému. Bohuţel tento vztah je v současném 

systému udrţován velice volně a neodpovídá poţadavkům ITIL. Více se o tomto problému 

zmíním dále. Vztah k RFC je řešen jako detail distribuce. 

Třetí záleţitostí, taktéţ volitelnou, je přidání úkolů. Úkol není dle specifikace ITIL 

ţádná nezbytná součást, vlastně není v ITIL vůbec definován. Ze zkušeností firmy však 

vzešly potřeby na zadání úkolu libovolného charakteru (který však v tomto případě nesouvisí 

s RFC) do souvislosti s danou distribucí. Bohuţel stejně jako u RFC nemá splnění 

či nesplnění úkolu ţádný formální vliv na ţivotní cyklus distribuce. Vztah distribuce vůči 

instanci úkolu je řešen jako hlavička distribuce. 
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3.2.4 Stavy objektů RM 

Slouţí k identifikaci fáze ţivotního cyklu dané distribuce. Stavy současného systému 

nemají ţádný vliv na funkčnost procesu a mají pouze informativní charakter. Systém 

má předdefinovány tyto vztahy a jejich přechody: 

Název stavu Popis stavu Přechod do stavu 

Koncept 
Záznam je vytvářen, ale neobsahuje veškeré 

potřebné informace k dalšímu zpracování 
Vytvořeno 

Vytvořeno Vytvořená instance distribuce.  Plánováno, Zrušeno 

Zrušeno 
Poţadavek nebude dále zpracováván. Nevhodně 

zadaný poţadavek 
Plánováno 

Plánováno 
Plánování tvorby a nasazení distribuce. Zařazeno 

na seznam úkolů 
Implementuje se, Zrušeno 

Implementuje se Tvorba distribuce Hotovo 

Hotovo Předáno koncovému zákazníkovi Uzavřeno 

Uzavřeno Instance distribuce je uzavřena  

Tabulka 3-4 Stavy objektů RM  

 

Obrázek 3-7 Ţivotní cyklus objektů RM  
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Mimo tyto stavy, které jsou v systému předdefinované a přechody mezi nimi jsou 

pevně dané, lze ještě vkládat stavy uţivatelské. Uţivatelské stavy nemají ţádný vliv 

na funkčnost a mají mít pouze informativní charakter. 

3.2.5 Stavy objektů ChM 

Název stavu Popis stavu Přechod do stavu 

Koncept 
Záznam je vytvářen, ale neobsahuje veškeré 

potřebné informace k dalšímu zpracování 
Vytvořeno 

Vytvořeno 
Vytvořený RFC. Připraven k dalšímu 

zpracování 
Přijato, Odmítnuto 

Přijato 
RFC byl přijat IT. Od prvního stavu 

„Přijato― se počítá čas zpracování 

Vráceno k přepracování, 

Schváleno, Odmítnuto 

Odmítnuto 
Zamítnutí z důvodu nekompetence IT 

oddělení 
Vytvořeno, Uzavřeno, Přijato 

Vráceno 

k přepracování 
Nedostatečné informace od zadavatele Přijato, Odmítnuto 

Schvalováno Přijetí a připraveno na schválení 
Odmítnuto CAB, Schváleno, 

Schváleno s podmínkami 

Odmítnuto CAB 
Change Advisory Board (schvalovací 

komise) zamítla RFC 
Vytvořeno, Uzavřeno 

Schváleno RFC je schválen Plánováno 

Schváleno 

s připomínkami 

RFC je částečně schválen a vrácen 

pro upřesnění informací 
Schváleno, Odmítnuto CAB 

Plánováno 
Zařazení RFC do fronty úkolů analyticko-

plánovacích přípravných kroků 
Implementuje se 

Implementuje se Fyzické provádění změny Testuje se, Nasazení odmítnuto 

Testuje se 
Změna je nasazena do testovacího provozu – 

uţivatelské, akceptační a pilotní testy 
Implementuje se, Hotovo 

Nasazení odmítnuto 
Uţivatel odmítl nasazenou změnu a vrací se 

zpět k přepracování 
Implementuje se, Plánováno 

Nasazení schváleno Změny byly akceptovány Uzavřeno 

Hotovo 
Ukončení vývoje a testování a předání 

zákazníkovi 

Nasazení schváleno, nasazení 

odmítnuto 

Uzavřeno RFC je uzavřen  

Tabulka 3-5 Stavy objektů ChM  
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Obrázek 3-8 Ţivotní cyklus objektů ChM  

Tabulka a diagram popisují fáze ţivotního cyklu samostatného RFC.  
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3.2.6 Stavy objektů úkolů 

Fáze ţivotního cyklu úkolů jsou tyto: 

Název stavu Popis stavu Přechod do stavu 

Plánováno Zařazeno do fronty úkolů Implementuje se 

Implementuje se Fyzické provádění změny Testováno, Nasazení odmítnuto 

Testováno Fyzické nasazení změny do testovacího reţimu Implementuje se, Hotovo 

Hotovo Ukončení činnosti IT a předání zákazníkovi 
Nasazení odmítnuto, Nasazení 

schváleno 

Nasazení 

schváleno 

Změna je zákazníkem schválena a převedena 

do ostrého provozu 
Uzavřeno 

Nasazení 

odmítnuto 
Zákazník změnu odmítl, vrácení k přepracování Implementuje se, Plánováno 

Uzavřeno Ukončení ţivotního cyklu  

Tabulka 3-6 Stavy objektů úkolu  

 

Obrázek 3-9 Ţivotní cyklus úkolu  
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3.3 Analýza Definitive Software Library 

Správná činnost RM procesu vyţaduje existenci DSL. Veškeré distribuce od fáze 

„Implementuje se― po fázi „Uzavřeno― musí být uloţeny v DSL. 

V současné chvíli systém ServiceBase ţádné DSL ani nic tomuto centrálnímu úloţišti 

podobnému nepouţívá. Moduly ServiceBase jsou udrţovány jako instance na ve webovém 

serveru. Dokumenty mají centrální sdílené úloţiště, ale zase ţádným způsobem nejsou 

zaneseny v CMDB a tudíţ se jejich správa opět nepodobá správě DSL. 
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4 Návrh softwarové podpory 

Stávající proces RM má několik nedostatků. Je zapotřebí změnit vazby mezi ChM 

a RM a s tím spojené změny v mnoţině stavů a vazeb mezi nimi. Změnou musí také projít 

samotná třída distribuce, která dle mého názoru obsahuje některé zbytečné struktury a také 

naopak postrádá určité vazby. 

Dále je zapotřebí navrhnout uţivatelské role. ITIL popisuje poměrně komplexní výčet 

rolí, které jsou zapotřebí napříč ţivotním cyklem distribuce a objektů na distribucí vázaných. 

V tomto případě ale nebudu vyuţívat takto sloţitého řešení. 

Tím by mělo být završeno vyčlenění procesu RM ze stávajícího „područí― procesu 

ChM a můţe se implementovat do ServiceBase jako samostatný modul. 

4.1 Návrh třídy distribuce 

Jedním z prvních kroků je definování třídy distribuce a potřebných vazeb na ni. 

Z celého schématu, které jsem ukazoval v analýze současného stavu, jsem původně chtěl 

vypustit instance úkolů. Instance úkolu mi připadala v procesu RM jako zbytečná a její vazbu 

bych spíše očekával pouze na instanci RFC. Stejně jako u RM ani u ChM ITIL ţádné instance 

úkolů nepopisuje. Z praxe firmy i z logiky věci však vyplývá, ţe úkoly mají své místo 

ve schématu. 

Přestoţe instance distribuce napříč celým ţivotním cyklem popisuje, co se vlastně 

děje, v praxi je zapotřebí vykonat mnoho kroků, neţ je moţné připravit a nasadit celou 

distribuci do provozu. Právě tyto kroky jsou reprezentovány mnoţinou úkolů. 
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Co se týče atributů, tak ty dle mého obsahují všechny potřebné hodnoty. 

Jen je důleţité doplnit do číselníků typ distribucí (viz níţe). 

 

Obrázek 4-1 Nový diagram tříd distribuce  

Za povšimnutí stojí změna vazby distribuce a RFC. Dle mého názoru je distribuce 

závislá na RFC (jak jsem zmínil v kapitole analýzy). Nicméně není tomu tak ve všech stavech 

instance distribuce. Ve fázi „Koncept― v současném systému i v mnou navrhovaných 

změnách nebude vazba na RFC nutně vytvořena. Přechod do následujícího stavu 

(„Vytvořeno―) uţ ale musí existovat vazba na minimálně jednu existující instanci RFC (vazba 

1..*). 

Stav

+Zadavatel: uživatel
+Vytvořeno: kalendář

+Vytvořit_stav()

Automatický stav

+Typ: automatický_text
+Text: Typ_stav

Typ_stav
<<enumeration>>

+Koncept
+Vytvořeno
+Zrušeno
+Plánováno
+Implementuje se
+Hotovo
+Uzavřeno

Standardní stav

+Typ: "Standard"
+Text: text

RFC

+Název: text
+Popis: text
+Důvod: text
+Souhrnné_opatření: text
+Typ: číselník
+Zadavatel: uživatel
+Řešitel: uživatel
+Priorita: číselník
+Urgence: číselník
+Požadované_datum_realizace: kalendář
+Požadavek_na_funkci: SR[0..*]
+Problém: PM[0..*]
+Stav: stav_RFC
+Přílohy: Příloha[0..*]

+Seznam_RFC()
+Vytvořit_RFC()
+Editovat_RFC()
+Přidání_úkolu()
+Editace_úkolu()
+Smazání_RFC()

Úkol

+Pořadí: číslo
+Název: text
+Popis: text
+Plánovaný_začátek_implementace: kalendář
+Plánovaný_konec_implementace
+Začátek_implementace: kalendář
+Konec_implementace: kalendář
+Stav: stav_úkolu

+Seznam_úkolů()
+Vytvoření_úkolu()
+Editace_úkolu()
+Smazání_úkolu()

Příloha

+Popis: text
+Typ: typ_přílohy
+Soubor

0..*

1

Typ_přílohy
<<enumeration>>

+Standard
+Link

Soubor - dokument

Link - dokument

CI

+Název: text
+Sériové_číslo: text
+Evindenční_číslo: text
+(Číslo_modelu - HW)
+Typ: číselníky
+Umístění: číselníky
+Vlastník: číselníky
+Dodavatel: číselníky
+Výrobce: číselníky
+Servisní_firma: číselníky
+(Hlavní_verze: číslo - SW)
+(Vedlejší_verze: číslo - SW)
+Stav_prvku: číselníky
+Popis: text
+Pořizovací_cena: číslo
+Datum_dodání: kalendář
+Datum_instalace: kalendář
+Vypršení_záruky: kalendář
+(Licenční_číslo: text - SW)
+(Vypršení_licence: kalendář - SW)
+Rodičovský_prvek: CI

+...()

Nová distribuce

+Název: text
+Typ: číselník
+Cílový prvek: CI
+Číslo: text
+Popis: text
+Souhrn: text
+Důvod: text
+Zadavatel: uživatel
+Požadovaný_počátek_implementace: kalendář
+Požadovaný_konec_implementace: kalendář
+Začátek_implementace: kalendář
+Konec_implementace: kalendář
+Dokončeno: kalendář
+Dokončil: uživatel
+RFC: RFC[1..*]
+Úkol: Úkol[0..*]
+Stav: Stav
+Příloha: Příloha[0..*]

+Seznam_distribucí()
+Vytvořit_novou_distribuci()
+Editovat_distribuci()
+Smazat_distribuci()
+Přidání_úkolu()
+Editace_úkolu()
+Odebrání_úkolu()
+Změnit_stav()
+Nový_stav()

0..1 0..*

0..*

1

10..*

0..*

10..*

1
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4.1.1 Typy distribucí 

V systému ServiceBase existuje modul Číselníky. Tento modul umoţňuje nastavit 

jedné proměnné mnoţinu hodnot a k nim přiřadit pro uţivatele dobře pochopitelné názvy 

a popisky. 

V tomto případě vyuţiji proměnnou CxM_RELEASE_TYPE, která reprezentuje 

mnoţinu všech moţných hodnot atributu „Typ― třídy distribuce. V prostředí ServiceBase 

má uţivatel moţnost vybrat typ distribuce (například – plná, rozdílová, atd.). Systém 

ale registruje pouze zástupné hodnoty pro tyto typy (plná = 1, rozdílová = 2, atd.). 

V budoucnu pro úplné osamostatnění modulu RM by mělo dojít i k přejmenování 

proměnné například na RM_RELEASE_TYPE. 

Dle ITIL lze definovat typ distribuce z několika pohledů. První pohled bere v úvahu 

mnoţství změn nebo chyb, které distribuce řeší. Mnoţství změn bývá většinou reprezentováno 

úrovní IT infrastruktury, kterou distribuce postihuje: 

Název distribuce Popis distribuce 
Hodnota 

distribuce 

Systémová 

distribuce 

Nejvyšší úroveň distribuce. Postihuje změny celého systému. 

Změny jsou značeny v1, v2, atd. 
1 

Balíčková 

distribuce 

Postihuje změny v rámci jediného balíčku aplikací. Změny jsou 

označeny v1.1, v1.2, atd. 
2 

Programová 

distribuce 

Změny na úrovni jediné aplikace. V rámci systému jsou tyto změny 

značeny v1.1.1, v1.1.2, atd. 
3 

Modulová 

distribuce 

Nejniţší úroveň distribuce. Postihuje funkčnosti jediného modulu 

aplikace. Označení změny je v1.1.1.1, v1.1.1.2, atd. 
4 

Tabulka 4-1 Typy distribucí - varianta 1 
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Další dělení můţe být například takové: 

Název distribuce Popis distribuce Hodnota 

distribuce 

Plná distribuce Vývoj, testování a nasazení všech komponent ovlivněných 

změnami probíhá zároveň jako jeden celek 

1 

Rozdílová 

distribuce 

Zahrnuje jen komponenty, které přímo podléhají změnám a pouze 

tyto komponenty jsou testovány 

2 

Balíček distribucí Zahrnuje plné i rozdílové distribuce. Probíhají periodicky a shrnují 

změny za určité období 

3 

Tabulka 4-2 Typy distribucí - varianta 2 

Ideální by byl asi případ, kdy budou tyto typy kombinovány. Proto jsem vytvořil 

jedinou tabulku typů distribucí: 

Název distribuce Hodnota distribuce 

Plná  

systémová distribuce 11 

balíčková distribuce 12 

programová distribuce 13 

modulová distribuce 14 

Rozdílová 

systémová distribuce 21 

balíčková distribuce 22 

programová distribuce 23 

modulová distribuce 24 

Balíček 

systémových distribucí 31 

balíčkových distribucí 32 

programových distribucí 33 

modulových distribucí 34 

Tabulka 4-3 Typy distribucí - varianta 3 

Se vznikem tohoto rozdělení vzniká potřeba určit vztaţný objekt z databáze CMDB, 

vůči kterému bude tato distribuce vázána. Například rozdílová programová distribuce 

potřebuje pro své určení CI aplikace, na kterou bude celá distribuce vázána a jejíţ moduly 

budou podléhat změně. 
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Pro tento účel jsem definoval ve třídě distribuce parametr „Cílový prvek―, 

ve které bude uloţena informace o referenčním prvku typu distribuce. Cílový prvek by měl 

být relevantní s typem distribuce (programová distribuce  CI aplikace). 

4.2 Návrh stavů a přechodů mezi stavy 

V první řadě bych měl zmínit příliš volně udrţované vztahy mezi distribucí a RFC. 

Existence instance distribuce by jednoznačně měla být podmíněna vazbou na existující RFC. 

Dle mého názoru není moţné, aby byl SW nebo HW nasazován do provozu bez zjevné 

příčiny, která musí být zavedena v RFC (respektive v PM či IM). I samotný vývoj a nasazení 

nového IS do firmy musí vycházet z reálných poţadavků, které by měly být v systému 

zachyceny (třeba i v papírové podobě). 

Vycházím z toho, ţe ţivotní cyklus RFC je dán a nebudu do něj zasahovat. Mým 

cílem tedy bude přizpůsobit stavy RM a úkolů tak, aby mohly spolupracovat s RFC. 
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4.2.1 Stavy RM 

Nový pohled na vztahy mezi instancemi si ţádá i změnu ve stavech a přechody mezi 

nimi: 

Název stavu Popis stavu Přechod do stavu 

Koncept 
Distribuce vytvořena, ale neobsahuje ještě všechny 

potřebné informace a vazby 
Vytvořeno 

Vytvořeno 
Instance obsahuje všechny vazby a splňuje 

podmínky pro další činnost 
Plánováno 

Plánováno 
Plánování tvorby a nasazení distribuce. Zařazeno 

na seznam úkolů 
Implementuje se 

Implementuje 

se 
Tvorba distribuce Testování 

Testování Testování všech vázaných RFC dohromady Schváleno, Neschváleno 

Schváleno Úspěšné testování, připraveno pro ostré nasazení Hotovo 

Neschváleno 
Neúspěšné testování, návrat k přepracování 

nebo zrušení distribuce 

Plánováno, Implementuje se, 

Uzavřeno 

Hotovo Nasazení do ostrého provozu Uzavřeno 

Uzavřeno Ukončení distribuce  

Tabulka 4-4 Stavy objektu distribuce 
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Obrázek 4-2 Upravený ţivotní cyklus distribuce  

Nový stav testování jsem umístil proto, ţe by měla být celá instance distribuce 

a na ní vázané RFC testovány pohromadě jako jeden celek. Testovací fáze RFC sice provádí 

několik testů, ale ty nikdy nespolupracují dohromady s ostatními souvisejícími RFC. 

Oproti současné verzi stavů jsem vypustil stav zrušeno. Sice muţe existovat 

poţadavek na zrušení dané distribuce, ale dle mého tento poţadavek vzniká v jiných fázích 

distribuce. V případě neúspěšného testování můţe nastat situace, kdy není vhodné pokračovat 

vytvořením nového plánu či nové implementace. Proto můţe být distribuce při neúspěchu 

přesunuta do stavu uzavřeno. Tento stav nastane například, pokud testování ukáţe, 

ţe současnou skladbu vázaných RFC nebude moţné nasadit jako celek a bude nutná jejich 

reorganizace. 

Stav „Hotovo― opět znamená nasazení do provozu (s tím spojené zápisy do DSL 

a CMDB), či předání zákazníkovi. 

Koncept

Vytvořeno

Plánováno

Implementuje se

Testování

Schváleno

Neschváleno

Uzavřeno

Hotovo
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4.2.2 Stavy úkolů 

Z celého schématu, které jsem ukazoval v analýze současného stavu, jsem původně 

chtěl instance úkolů vypustit. Připadala mi v procesu RM jako zbytečná a její vazbu bych 

spíše očekával pouze na instanci RFC. Stejně jako u RM ani u ChM ITIL ţádné instance 

úkolů nepopisuje. Z praxe firmy i z logiky věci však vyplývá, ţe úkoly mají své místo 

ve schématu. 

Přestoţe instance distribuce napříč celým ţivotním cyklem popisuje, co se vlastně 

děje, v praxi je zapotřebí vykonat mnoho konkrétních a pro kaţdou distribuci specifických 

kroků, neţ je moţné připravit a nasadit celou distribuci do provozu. Právě tyto kroky jsou 

reprezentovány mnoţinou úkolů. 

Došel jsem ale k závěru, ţe stávající instance úkolů nevyhovují zcela jejich účelu. 

Proto jsem navrhl poněkud pozměněné stavy, které by lépe popisovaly ţivotní cyklus úkolu. 

Název stavu Popis stavu Přechod do stavu 

Vytvořeno 
Vytvoření instance, přiřazení k distribuci, 

definování cíle úkolu 
Plánováno 

Plánováno 
Plánování tvorby a nasazení. Zařazení 

na seznam úkolů 
Implementováno 

Implementováno Provádění kroků pro splnění cíle úkolu Testováno 

Testováno Testování správnosti provedených kroků Schváleno, Neschváleno 

Schváleno Splnění úkolu ve všech bodech Uzavřeno 

Neschváleno Testování odhalilo chyby a nesrovnalosti 
Plánováno, Implementováno, 

Zrušeno 

Uzavřeno Ukončení úkolu  

Zrušeno Rozhodnutí o nedokončení úkolu Neúspěšné ukončení 

Tabulka 4-5 Stavy objektů úkolu  
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Obrázek 4-3 Upravený ţivotní cyklus úkolu  

Stav „Testováno― představuje testování vhodnosti učiněných kroků z fáze 

„Implementováno― pro dosaţení cílů úkolu. Stav „Zrušeno― jsem do cyklu umístil proto, 

ţe můţe nastat situace, ţe daný úkol jiţ není nutné úspěšně dokončit pro splnění samotné 

distribuce. V takovém případě nebude úkol dokončen a nebude jeho úspěšné zakončení 

vyţadováno pro dokončení distribuce 

Vytvořeno

Plánováno

Implementováno

Testováno

Schváleno

Neschváleno

Uzavřeno

Zrušeno
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4.2.3 Návrh vazeb stavů mezi RM, ChM a úkoly 

Jak jiţ bylo řečeno dříve, měl by být vztah mezi distribucí a RFC udrţován těsněji, 

neţ tomu bylo dosud. S existencí silnější vazby by také měly existovat závislosti na ţivotních 

cyklech stavů jednotlivých instancí, aby proces nasazení a všechny jeho fáze proběhly 

korektně. Proto by stav distribuce měl odpovídat stavům mnoţiny vázaných RFC, přesněji 

stavy distribuce jsou závislé na stavech RFC. Podobně by to také mělo být se stavy úkolů. 

Jejich úspěšné dokončení podmiňuje úspěšné dokončení i samotné distribuce 

Dle mého názoru by provázání mělo vypadat takto: 

Stavy RFC Stavy distribuce Stavy úkolu 

Koncept, Vytvořeno, Přijato, Schvalováno, 

Vráceno k přepracování, Odmítnuto, 

Odmítnuto CAB, Schváleno 

s připomínkami, Schváleno 

Koncept 

 

Plánováno, Implementuje se, Testuje se, 

Hotovo, Nasazení schváleno, Nasazení 

odmítnuto 

Vytvořeno, 

Plánováno,  

Implementuje se 
Vytvořeno, Plánováno, 

Implementováno, Testováno, 

Schváleno, Neschváleno, Zrušeno, 

Uzavřeno 
 

Testování, 

Schváleno, 

Neschváleno,  

Hotovo,  
 

Uzavřeno Uzavřeno 

Tabulka 4-6 Stavy objektů RFC, distribuce a úkolu  

Grafické znázornění vazeb se nachází v příloze na obrázcích 5-1 a 5-2. 

Z tabulky lze vyčíst, ţe RFC můţe být maximálně ve fázi „Schváleno― neţ můţe být 

distribuce přesunuta do fáze „Vytvořeno―. Stejně tak nemůţe přejít RFC do další fáze, dokud 

není přiřazena k instanci distribuce ve fázi „Koncept―. Jednotlivé kroky jsou tedy vzájemně 

podmíněny. Dokončit distribuci lze pouze tehdy, kdyţ jsou změny schváleny k nasazení 

a distribuce provede úspěšné testování. Zároveň je nutné, aby všechny zúčastněné úkoly byly 

uzavřeny, neţ dojde k uzavření celé distribuce. 
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Přestoţe diagram popisuje pouze jedno RFC a jeden úkol, pro více instancí bude 

situace obdobná. Musí pouze dojít k synchronizaci veškerých vázaných RFC na distribuci. 

V diagramu jsou tato místa vyznačena synchronizačními bloky. 

Fáze testování instance distribuce je typickým případem. Všechny RFC musí být 

v okamţiku započetí testování otestovány a schváleny kaţdé zvlášť a poté můţe začít 

testovací fáze všech RFC dohromady pod taktovkou RM. V případě neúspěšných testů 

se distribuce vrací do fáze plánování nebo implementace, protoţe chyba mohla být způsobena 

špatnými podmínkami pro nasazení RFC.  

Stejně tak jednotlivé RFC musí být vráceny do odpovídajícího stavu (vzhledem 

ke stavu distribuce). Dle mého názoru je nejlepší návrat do stavu plánování, protoţe chyba 

mohla vzniknout právě ve fázi návrhu libovolného RFC. 

V případě, ţe instance úkolu skončí ve stavu zrušeno, bude jeho vazba na distribuci 

ignorována. Obdobná situace je u RFC, kdy následkem odmítnutí CAB můţe dojít k uzavření 

RFC. V takovém případě je opět RFC v rámci distribuce ignorováno. 
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4.3 Uživatelské role 

Práce s novým modulem RM vyţaduje rozdělení odpovědnosti a s tím spojené 

definice rolí. 

Název role Popis role Moduly odpovědnosti 
Přístupová 

práva 

Administrátor 

RM 

Správce rolí, číselníků, úkolů a 

distribucí 

Group, User, Role 
R, C, U, D, 

AC 

Request for Change Headers R 

Task, Task Details 
R, C, U, D, 

AC 

Code List Header, Code List 

Items 

R, C, U, D, 

AC 

Release Headers, Release 

Details 

R, C, U, D, 

AC 

Manaţer RM Správce distribucí a úkolů 

Request for Change 

Heathers 
R 

Task, Task Details 
R, C, U, D, 

AC 

Release Header, Release 

Details 

R, C, U, D, 

AC 

Řešitel RM 
Zpracovává distribuce a provádí 

nasazení 

Request for Change 

Heathers 
R 

Task, Task Details R, C, U, D 

Release Header, Release 

Details 
R, U, D 

Zadavatel RM Vytváří distribuce 

Request for Change 

Heathers 
R 

Task, Task Details R 

Release Header, Release 

Details 
R, C, U 

Tabulka 4-7 Tabulka rolí 

Role řešitele je pro nasazení RM v praxi asi ta nejdůleţitější. Stará se především 

o ţivotní cyklus distribuce od stavu „Vytvořeno― po stav „Uzavřeno―. Úkolem osoby 

s pověřením řešitel RM je především vytvoření plánu distribuce, provedení kroků vedoucí 

k přípravě distribuce, provedení testování všech zúčastněných RFC, provedení schválení 
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či zamítnutí daného řešení a v případě úspěchu nakonec provedení nasazení do ostrého 

provozu a uzavření distribuce. 

S tímto postupem samozřejmě souvisí veškerá činnost okolo vytvoření, aplikování 

a uzavření úkolů distribuce. 

Definování těchto rolí umoţní přehledně rozdávat pravomoci jednotlivým skupinám 

a uţivatelům pro práci s RM. 

4.4 Návrh Definitive Software Library 

Jelikoţ firma nemá ve svém systému zavedený nástroj centrálního úloţiště DSL, 

je pro správnou funkčnost RM zapotřebí, aby bylo takové úloţiště navrhnuto a zavedeno 

do provozu. DSL lze navrhnout jedním ze dvou základních způsobů. 

První z nich ukládá tzv. „Hard copy― záznamy a znamená to, ţe v nějakém fyzickém 

skladišti (místnosti) jsou uloţena data na CD, DVD, flash discích, apod. S ohledem na fyzické 

a personální zabezpečení (zabývá se jím například norma ISO 27000 (1)) je tento způsob 

velice bezpečný a spolehlivý. Nicméně se můţe jednat o poměrně nepohodlný způsob, 

protoţe veškerá manipulace s daty probíhá na fyzické úrovni a z toho důvodu mohou vznikat 

prodlevy či nepřesnosti. 

Druhou variantou je tzv. „Soft copy― databáze. Tato databáze je provozována 

nejčastěji jako file server připojený do firemní sítě a veškerá správa a komunikace probíhá 

výhradně skrze síť. Toto řešení můţe být v dlouhodobém měřítku levnější a určitě 

je to pohodlnější a rychlejší způsob neţ předešlá varianta. Na rozdíl od ní však pro správný 

a bezpečný provoz je zapotřebí dodrţovat mnohem více bezpečnostních aspektů. Kromě 

fyzického a personálního zabezpečení přibývá nutnost zaobírat se například síťovou 

komunikací, či HW a SW zabezpečením. 

V ideálním případě by měly být tyto varianty v praxi kombinované, aby existovala 

jistota získat starší verze distribucí takřka v jakkoli dlouhém období a zároveň, aby toto 

získávání netrvalo nepřiměřeně dlouho.  



65 

Tendence na trhu s datovými úloţišti jsou takové, ţe dodavatelské firmy nabízejí stále 

výkonnější úloţiště se stále většími kapacitami za niţší ceny, neţ tomu bylo v dřívějších 

dobách. Navíc v průběhu několika let, kdy bylo nasazeno několik archivačních technologií, 

došlo k situaci, ţe je zapotřebí tyto technologie „sjednotit― a vymyslet kompatibilní řešení 

na většinu provozních platforem. I s ohledem na tento faktor jiţ existuje obrovské mnoţství 

konkrétních řešení, které budou nakonec posuzovány pouze z pohledu kapacity, přenosové 

rychlosti a ceny. Všechny ostatní faktory jako výše zmíněná kompatibilita a dále pak stabilita, 

dostupnost, trvanlivost a bezpečnost jsou dodavateli většinou garantovány. Navíc taková 

řešení nabízí poměrně velkou škálovatelnost diskových kapacit a současné technologie 

umoţňují provádět modifikace za chodu systému. 

Pro potřeby firmy lze vyuţít například diskový server Sun StorageTek 2530 

(informace například na http://www.64bit.eu/sun-storagetek-2530-sas-diskove-pole-2-5-tb-

sata-ii-1x-512mb-cache-sas-hw-raid/ nebo http://www.64bit.eu/sun-storagetek-2530-sas-

diskove-pole-2-5-tb-sata-ii-1x-512mb-cache-sas-hw-raid/). Řešení je to sice spíše v dolní 

cenové hladině, ale pro představu, jak takový file server slouţící k archivaci distribucí můţe 

vypadat, je to dobrý příklad.  

Pokud by nároky na prostor a škálovatelnost byly niţší, lze vyuţít některé 

z desktopových řešení. Mají niţší cenu, nároky, omezenou kapacitu, ale dobrý poměr cena 

výkon. Jedno z moţných řešení je například WESTERN DIGITAL ShareSpace 8TB 

(informace na stránce http://www.alza.cz/western-digital-shared-space-8tb-d112563.htm). 

Hlavní nevýhodou tohoto řešení povaţují nemoţnost rozšíření, či jakoukoli jinou 

škálovatelnost. 

Obě tato řešení jsou uvedena jen jako moţné varianty HW řešení DSL. Konkrétní 

řešení se bude pravděpodobně odvíjet od velikosti investice a od skutečných nároků na DSL.  

http://www.64bit.eu/sun-storagetek-2530-sas-diskove-pole-2-5-tb-sata-ii-1x-512mb-cache-sas-hw-raid/
http://www.64bit.eu/sun-storagetek-2530-sas-diskove-pole-2-5-tb-sata-ii-1x-512mb-cache-sas-hw-raid/
http://www.64bit.eu/sun-storagetek-2530-sas-diskove-pole-2-5-tb-sata-ii-1x-512mb-cache-sas-hw-raid/
http://www.64bit.eu/sun-storagetek-2530-sas-diskove-pole-2-5-tb-sata-ii-1x-512mb-cache-sas-hw-raid/
http://www.alza.cz/western-digital-shared-space-8tb-d112563.htm
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo prostudovat současný informační systém firmy Crux IT s.r.o. 

a s tím související teoretické podklady a pokusit se navrhnout samostatný modul Release 

Managementu dle doporučení ITIL. 

Stávající systém má několik nedostatků, které jsem se pokusil zachytit a analyzovat 

a posléze navrhnout takové řešení, které by tyto nedostatky odstranilo. Jedním z nedostatků 

je například nesamostatnost modulu Release Managementu, který je momentálně spravován 

jako součást modulu Change Managementu.  

Jelikoţ návrh takového modulu je poměrně komplexní záleţitost, zaměřil jsem se 

na tři, podle mne nejdůleţitější, body celého problému: 

  Navrţení těsnějšího, ale přesněji definovaného vztahu mezi instancemi Request for 

Change (záznamy Change Managementu) a distribucemi (záznamy Release 

Managementu). 

 Popsání a navrţení uţivatelských rolí, které budou pracovat s modulem RM jako 

samostatnou jednotkou. 

 Navrţení řešení Definive Software Library, coţ je archivační nástroj nutný k provozu 

samostatného RM. 

Můj návrh by mohl být dobrým základem pro implementaci samostatného modulu 

RM. 

Studium souvisejících informací a práce na samotné diplomové práci mi rozšířily 

povědomí o procesně orientovaných systémech a pomohly rozšířit znalosti o ITIL. Přestoţe 

jsem nepracoval s nejnovější verzí ITIL, pevně věřím, ţe znalosti o procesech a vazbách mezi 

nimi definované v této publikaci mi umoţnily pochopit její podstatu a daly mi potřebný 

nadhled pro případnou další práci s tímto zaměřením. 



67 

Seznam použité literatury 

1. KORAK. Normy ISO 27000. International Organization for security and Crisis 

planning. [Online] KORAK. [Citace: 14. 04 2010.] 

http://www.korak.sk/~milan/index.php/cs/normy-iso-27000. 

2. OGC. ITIL - Service Design. London : The Stationary Office, 2007. 978-0-11-331047-0. 

3. —. ITIL - The Official Introducing to the ITIL Service Lifecycle. London : The 

Stationary Office, 2007. 978-0-11-331061-6. 

4. Norris, Pippa. Digital divide: civic engagement, information poverty, and the Internet 

Worldwide. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. 0-521-80751-4. 

5. UML. Object Management Group. [Online] Object Management Group, 2010. [Citace: 

28. 3 2010.] http://www.uml.org/. 

6. Arlow, Jim a Neustadt, Ila. UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Brno : 

Computer Press, 2007. 978-80-251-1503-9. 

7. ITIL. ITIL. [Online] 2009. [Citace: 17. 11 2009.] http://www.itlibrary.org/. 

8. ITIL (IT Infrastructure Library) and ITSM Directory. ITIL & ITSM World. [Online] 

2009. [Citace: 15. 11 2009.] http://www.itil-itsm-world.com/. 

9. Storage. Servers and Workstations for IT Professionals. [Online] Stickfish. [Citace: 14. 

04 2010.] http://www.64bit.eu/. 

10. Servery - Datová úloţiště (NAS). Alza.cz. [Online] [Citace: 14. 04 2010.] 

http://www.alza.cz/servery/datova-uloziste-nas/pro-firmy/18851746.htm. 

11. Kuchař, Štěpán. Analýza a návrh systému řízení lidských zdrojů. [Diplomová práce] 

Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

2007. 

12. Števko, Martin. Procesní analýza v oblasti ICT služeb. [Diplomová práce] Ostrava : 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2008. 

13. ITIL® Home. ITIL (tm). [Online] 06. 11 2009. [Citace: 18. 11 2009.] http://www.itil-

officialsite.com/. 

14. Knihovnička itSMBF CZ. ITSMF.cz. [Online] 2009. [Citace: 16. 11 2009.] 

http://www.itsmf.cz/. 

15. Crux IT s.r.o. Help ServiceBase. [pdf] Ostrava : Crux IT s.r.o., 2009. 

 



68 

Seznam zkratek 

CI - Configuration Item 

CM – Configuration Management 

CMDB – Configuration Management Database 

ChM – Change Management 

DSL – Definitive Software Library 

ICT – Information and Communication Technology 

IS – Information System 

IT – Information Technlogy 

ITIL – Information Technology Infrastructure Library 

ITSM – Information Technology Service Management 

RFC – Request for Change 

RM – Release Management 

SB – ServiceBase 

SLA – Service Level Agreement 

SLM - Service Level Management 

SR – Service Request 

  



69 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Prohlašuji, ţe 

- jsem byl seznámen s tím, ţe na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských 

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – 

školní dílo; 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou (bakalářskou) práci 

uţít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, ţe diplomová práce bude v elektronické podobě archivována 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě dne …………… 

…………………………… 

         Bc. Jan Staniček 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Husova 6/540 

Havířov – Město 

736 01 



70 

Přílohy 

OBRÁZEK 5-1 ŽIVOTNÍ CYKLUS OBJEKTŮ - ČÁST 1.............................................................................................................. 71 

OBRÁZEK 5-2 ŽIVOTNÍ CYKLUS OBJEKTŮ - ČÁST 2.............................................................................................................. 72 

  



71 
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