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Anotace 

Podstatou práce a jejím obsahem je seznámení s pojmem zálohování. Rovněž se zdůrazňují 
hlavní důvody, proč zálohovat. Samozřejmostí jsou vysvětlení pár základních pojmů. Dále 
následují možnosti způsobů zálohování dle vybraných kritérií a jejich klady a zápory. Byly 
vyzkoušeny různé programy sloužící k zálohování dat na počítačích a ke každému byl 
uveden popis, charakteristika programu a přímé zkušenosti ze samotného testování. V 
praktické části je zpracován návrh, neboli zálohovací plán s určením nejvhodnějšího 
média, postupu, softwaru a doby zálohy. Na závěr práce je uvedeno zhodnocení a 
vyjádření ke zpracování této práce. 
 
Klíčová slova: Záloha, zálohování, zálohovací plán, zálohovací typy, zálohovací software 
 
 
Summary 

The substance of this work and its content is familiarization with the name backing-up. 
There are also emphasized main reasons why to make a back up. Matter of courses there 
are explanations of a few basic notions. Further follows possibilities of ways of backing-up 
according to selected criterions and their positives and negatives. Different computer 
programmes functional to backup data on computers were tested and to each of them were 
introduced a description, a characterization of a programme and direct experience from 
testing itself. In the practical part is processed a recommendation or a back-up plan with 
specification of the most suitable medium, a software and a time of a back-up. At the end 
of the work is given an evaluation and a formulation to an elaboration. 

Keywords: Back-up, backing-up, back-up plan, back-up types, back-up software 
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SEZNAM ZKRATEK 

CD-R – Compact Disk Recordable 

CD-RW - Compact Disk ReWritable 

DVD-/+ R - Digital Versatile Disc Recordable 

DVD-RAM - Digital Versatile Disc Random Access Memory 

DVD-ROM - Digital Versatile Disc Read-Only Memory 

DVD-RW - Digital Versatile Disc ReWritable 

D2D - disk-to-disk 

ERP - Enterprise Resource Planning 

GB - Giga bite 

MB - Mega bite 

MPEG - Motion Picture Experts Group 

MP3 - MPEG-1 Layer III 

PC - Personal computer 

PSP – Play station portable 

SD - Secure Digital 

TB - Tera bite 

USB - Universal Serial Bus 
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ÚVOD 
Téma zálohování dat na osobním počítači mne oslovilo a vybral jsem si jej z důvodu, že jej 
shledávám zajímavou a také velmi důležitou problematikou v dnešním počítačovém světě. 
Domnívám se, že zálohování se nevěnuje taková pozornost, jakou si zaslouží a jaká by 
rovněž byla třeba. 

Touto prací bych vám rád toto téma přiblížil a charakterizoval pojmy týkající se této 
oblasti. Věnovat zálohování trochu ze svého času v dnešní uspěchané době se totiž může 
mnohonásobně vyplatit. 

V současnosti se stávají počítače součástí vybavení domova každého z nás, a čím větší je 
zatížení počítačů a množství přenášené práce, tím více rizik to přináší. Jak nám život stále 
dokazuje, ne vše je tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Počítače si udržují 
významnou roli a člověk si s jejich pomocí usnadňuje práci. Díky tomu se však stává 
závislejší a také zranitelnější. A proto si data v počítačích musíme chránit a pečovat o ně 
různými způsoby, např. antiviry, spywary, heslováním a také zálohováním dat. Představa, 
že data v bance s vaším veškerým jměním se ztratí, je značně nepříjemná. Samozřejmě, že 
ztráta dat v bance způsobí daleko více škody než ztráta dat z vašeho osobního počítače u 
vás doma, ale pro vás by to v té chvíli nebylo o mnoho méně stresující. Správná záloha 
není jen ledabylé zkopírování dat, musí mít předem daný postup a správný výběr. 

Pod pojmem zálohování si muže někdo mylně představit pouhé překopírování dat, aby si je 
někdy v budoucnu našel. Tato domněnka je však nesmysl a zálohování s sebou přináší 
mnoho otázek a dobrých rozhodnutí. Samotná záloha nestanovuje jen to, jak data dostat na 
médium, ale co nejlépe, nejpřehledněji a nejsnadněji připravit pro případnou obnovu dat. 

Nesmíme opomenout, že v zálohovacích technikách je dnes velká konkurence a firmy se 
předhání ve vývoji kvalitnějších softwarů. Proto je důležité se sevším důkladně seznámit, 
prostudovat a vhodně vybrat. 

Přínosem práce by měl být rozbor a návrh řešení zálohování pro běžné uživatele z hlediska 
vhodného výběru. Jelikož je ovšem způsobů zálohování a možností velká škála, budu se 
věnovat také popisu zálohových typů, medií, časových intervalů a několika vybraným 
programům. 

Pokusím se vybrat minimálně deset programu, které slouží k zálohování a zároveň zkusím 
vybrat ty známější z nich, popřípadě ty nejvíce používané. A to hlavně z důvodů, aby bylo 
testování a hodnocení programů pro vás co nejpřínosnější. 
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1. DŮLEŽITOST ZÁLOHOVÁNÍ 
Data v počítači dnes znamenají hlavní zdroj informací. Stačí si uvědomit, co vše dnes 
uchováváme ve svých počítačích doma. Málokdo dnes neposlouchá hudbu v mp3 formátu, 
většinu fotek nemáte v albu, ale nejspíše v počítači a tak bych mohl jmenovat další a další 
příklady. Zálohování vám usnadní problémy, které by nastaly při poruše počítače, zničení 
dat nebo náhodném smazání. 

Nejen pro firmy a společnosti, pro které správné zacházení s daty znamená možnost jak 
lépe prosperovat, ale i pro běžné uživatele jsou zálohy důležité. Kvůli těmto důvodům se 
provádí zálohování. Otázka ovšem zní - kolik z vás si doma provádí pravidelné zálohy dat? 

 

1.1. Z jakých důvodu zálohovat, co se může přihodit? 

- Jak se říká – „i mistr tesař se někdy utne“, a tak i ten nejzkušenější uživatel se může 
splést. Omylem, z nepozornosti nebo jiné příčině může smazat nebo poškodit data 
v počítači. Může se také jednat o nesprávné používání počítače, programu a celkové správy 
dat. 

- Před pár lety (asi 10-15 let) bych tento bod neuváděl, ale dnes si troufám tvrdit, že většina 
uživatelů disponuje připojením k internetu. Přestože je internet věc ulehčující život, nese s 
sebou i mnoha rizika, která mohou naše data nenávratně poškodit. 

- Software ne vždy funguje úplně tak, jak by měl a může se stát, že někdy nahlásí chybu 
v nejméně vhodnou dobu. A právě načítaná data se mohou buď úplně ztratit anebo špatně 
uložit, a tím poškodit hodnotu, kterou pro nás mají.  

- Může se také jednat o přírodní katastrofy nebo jiné pohromy jako jsou požár, záplavy, 
tornáda a další, které mohou poškodit počítač. 

- Krom nedbalého zacházení s daty uživatele se také může jednat o vědomé poškozování 
dat ve firmě formou sabotáže, popřípadě krádeže dat. 

- Hardware můžeme mít od nejrenomovanějších výrobců, ale ani to nám nemusí zaručit, že 
se s ním něco nestane. Poškodit se může kdykoliv jak vidíme na obrázku poškozeny 
hardware PC. Na data co jsme v počítači měli, na ta žádná záruka neexistuje. 

V případě že nastane jedna z uvedených situací již je pozdě něco dělat. A tak je lepší 
zálohovat. 

„Podle studie společnosti Baroudi Bloor Internation bylo zjištěno, že více než 50% 
společností, které přišly o svá data, ukončily svoji podnikatelskou činnost okamžitě a 
dalších 90% zkrachovalo během následujícího jednoho roku“.[13] 
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Obrázek č. 1: Poškozený hardware PC 

          

1.2. Průzkum týkající se zálohování 

Jak už jsem výše uvedl, lidé nevěnují zálohování dostatečnou pozornost. Rád bych vás 
seznámil s dotazníkem vyhodnoceným v grafu, jenž můžete vidět na obrázku číslo 2. a 3, 
který provedl Pavel Šnajdr na téma „Bezpečnost Vašeho PC“. Průzkumu se zúčastnilo 777 
hlasujících, z toho 182 studentů, 218 odborníků, 289 fanoušků počítačové techniky a 88 
laiků. 

 

 

Obrázek č. 2: Graf zálohování dat{8] 

 

Na tomto grafu jasně vidíte, že největší část nezálohuje vůbec, popřípadě nepříliš často. 
Oproti tomu zde uvedu ještě jeden graf, a to graf zálohování důležitých dat, čili dat, 
kterých si člověk nejvíce cení a s kterými často pracuje. 

Na druhém grafu vidíte mírné zlepšení oproti předchozímu grafu, a že důležitých dat si lidé 
cení více. Zrádné je ovšem to, že důležitá data pro nás mohou být pouze ta nejvíce 
používaná v dané době, ale co za rok, za dva? Když důležitými daty se stanou ty, které 
před rokem jste nezálohovali, poněvadž v té době pro vás, tak důležitá nebyla. I na toto si 
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musíte jakožto uživatelé dát pozor a uvažovat trošku strategicky do budoucna. Abych se 
vrátil ke grafu - přestože se čísla zálohujících zvětšila, pořád to ještě není ideální a téměř 
polovina zálohuje málo nebo vůbec. 

 

 

Obrázek č. 3: Graf zálohování důležitých dat{8] 

 

Záloha her? 

Pokud nebereme počítač jen jako pracovní nástroj a slouží nám k zábavě a s tím 
spojeným oblíbeným hraním her, věřte, že častokrát lze provést zálohy i zde. Ať už se 
jedná o uložené pozice, tzv. savy, popřípadě vylepšení hry. A právě těmito vylepšeními, 
kterými hráč na jednu stranu získá větší požitek ze hry, také na druhou stranu nese o to 
větší riziko, že dodané updaty nebudou kompatibilní a poškodí soubory. 

1.3. Pojmy 

Můžou se najít mezi námi tací, kteří si pod pojmem záloha vlastně nedokáží moc 
představit. Záloha tedy není nic jiného než kopie dat na jiném místě či nosiči.  

 

Archivace – zálohování? 

Pojmy archivace a zálohování se mohou lidem plést, ba dokonce si mohou mylně myslet, 
že se jedna o totéž, jelikož většinou bývají uváděny společně. Není to ovšem pravda, 
protože mezi nimi existují rozdíly. Zjednodušeně řečeno záloha se provádí z důvodu 
obnovy dat a archivace z důvodu uložení dat do budoucna. Při zálohování vzniká tedy 
kopie, ovšem originál zůstává na místě. Naopak při archivaci je originál přesouván na jiné 
místo. Pro nejsnadnější pochopení lze uvést příklad CD-R a CD-RW. Zatímco u CD-R 
data budou sloužit spíše k archivaci, jelikož je nelze už dále přepisovat, na CD-RW tomu 
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bude opačně -  data se mohou kdykoliv přepsat, popřípadě doplnit. Toto sice nevylučuje, 
že by CD-R nemohlo byt použito pro zálohy, ale při častém zálohování by vznikaly větší 
náklady a zbytečně narůstal počet zásob CD-R.  

 

Zálohovací cyklus 

Jedná se o cyklus, ve kterém se střídají typy zálohování. Úplné (normální) + jiné. Slouží ke 
zjednodušení práce a k lepší organizaci záloh a dat. 

 

Zálohovací strategie 

Je výběr vhodného postupu programu medií a dalších možností k co nejlepším výsledkům 
předem stanovených cílů uživatele. 

 

Nestrukturovaná záloha 

Tento typ zálohy je charakterizován jako úložiště na větší množství disket, CD, DVD 
medií s minimem informací o záloze. Tento způsob je nejjednodušší, ale není příliš oblíben 
u větších firem. 
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2. ZPŮSOBY ZÁLOHOVÁNÍ 

 

2.1. Podle typu zálohování 

 

2.2.1. Plné zálohování 

Jedna se o běžné základní zálohování dat, které obsahuje každý program. Jedná se o 
úplnou kopii dat na jiné úložiště. 

Klady: Velmi snadné na nastavení.  

Zápory: Kopírují se všechna data, čímž vzniká velký nárok na objem prostoru k uložení a 
také na čas. 

 

2.2.2. Přírůstkové zálohování (Inkrementální) 

Tento typ zálohy se liší od plné zálohy tím, že zálohuje pouze soubory, které byly změněny 
od poslední plné zálohy - proto také název přírůstková. Program si označí vše, co 
zálohoval, pro pozdější zálohu. K obnově je zapotřebí plná záloha a všechny přírůstkové.  

Klady: Rychlé, šetří čas a místo na disku. 

Zápory: Hromadění přírůstkových záloh. 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Typy záloh[7] 
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2.2.3. Rozdílové zálohování (Diferenciální) 

Trochu odlišné je zálohování rozdílové (diferenciální). To uschová soubory změněné nebo 
nové od posledního plného zálohování, neoznačí je však jako zálohované a při příští záloze 
je opět zálohuje. Program porovná data k záloze s daty z původní zálohy a rozdíl zálohuje. 
K obnově dat slouží tedy plná záloha a rozdílová. 

Klady: šetři čas a prostor a navíc se nehromadí.  

 

2.2. Podle úložiště, na které ukládáme data 

U každého média jsou uvedení 3 výrobci a jejich cena za médium. Čerpáno je ze stránek 
Alfy computer z Ostravy - Mariánských hor, z důvodu známosti tohoto obchodu mezi 
ostravskými obyvateli a přijatelných cen. Vybraní výrobci a cena jsou vždy tři nejnižší dle 
ceny v dané kategorii. Ceny jsou v Kč. 

 

2.2.1. Disketa 

Jedná se o magnetické médium k ukládání dat. Kdysi velmi rozšířené a takřka jediná 
možnost. Disket bylo více druhů. V dnešní době ale už takřka nepoužitelné médium. 
Možnost využití snad jen v malých firmách, kde se snaží ušetřit a mají jen staré počítače. V 
tomto případě je použití nejčastěji na dokumenty, tabulky a grafy, které nezabírají příliš 
prostoru. K hlavním kladům snad patřila pouze pořizovací cena. Záporů je spousta, a proto 
je také disketa už za zenitem. Mezi některé ze záporů patřila velikost objemu dat, lehká 
poškoditelnost, malá trvanlivost a malá přenosová rychlost. Díky těmto negativům diskety 
zanikají a v dnešní době se už ani nepřidávají do počítačových sestav, což je jasný náznak 
toho, že s disketami se už nepočítá.  

 

Výrobce, název a cena:  1. Verbatim - diskety 3.5" DataLife 10ks     – 55,- 

   2. Verbatim - diskety 3.5" DataLifePlus, 10ks – 92,-  

   3. v nabídce není více tohoto média   

 

 

Obrázek č. 5: Náhled disketového média[4] 
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2.2.2. CD-R, DVD-R, DVD+R 

Tato média jsou spíše archivační. CD má menši velikost (700 MB), oproti tomu DVD asi 
4,7 GB, pokud se jedna o obyčejné DVD, existují také dvouvrstvá. Zálohovat samozřejmě 
můžeme, ale vzrůstaly by pořizovací náklady a zásoby média. Z těchto důvodů se 
k zálohování médium spíše nepoužívá. Ceny jsou uvedeny pro DVD-R které se používá 
častěji. 

 

Výrobce, název a cena:  1. Imation DVD-R    –11,- 

   2. Verbatim DVD-R    -12,50,- 

   3. Verbatim DVD-R, Printable  –13,50,- 

 

2.2.3. CD-RW, DVD-RW 

Řešením za CD-R, DVD-R jsou právě media CD-RW, DVD-RW, která jsou 
přepisovatelná, a právě proto mohou přepsat starší zálohu za novější a tím řeší problém 
hromadění média. Toto médium bych vybral jako jedno z nejvhodnějších. CD mechanika 
se nachází dnes v každém počítači a DVD ve většině případů taktéž. Médium není drahé, 
bez problémů se dá sehnat, přenosová rychlost je dostačující. Nevýhodou by snad mohla 
být snadnější možnost poškození – poškrábání, zlomení, pošpinění.  

Ceny jsou uvedeny pro DVD-RW které se používá častěji. 

 

Výrobce, název a cena:  1. Imation   DVD-RW   – 22,- 

   2. Verbatim DVD-RW, 4x   – 26,50,-  

   3. Verbatim DVD-RW, 6x             – 35,50,- 

2.2.4. Harddisk 

České označení zní pevný disk, obsahuje ho v sobě každý počítač a jeho hlavní funkcí je 
uchovávání dat. Pevný disk se vyznačuje velkým objemem dat k uložení, ale je třeba také 
podotknout, že existují velká rozmezí druhů harddisku, kdy se může jednat o 200 MB, 10 
GB či 500 GB a více. Kromě interních pevných disků existují také externí, které lze 
připojit přes USB, a disponují velkou datovou pamětí - klidně i 2 TB. Nevýhodou kromě 
ceny u interních pevných disků například mohou být, že řeší zálohu pouze některých 
problémů, jako jsou softwarové chyby. V případě poškození hardwaru se muže poškodit i 
pevný disk a v tomto případě tedy je záloha zbytečná a toto je hlavní důvod, proč pevný 
disk není ideální zálohovací zařízení. Ceny harddisku nebudu uvádět, jelikož je součástí 
počítače a nikdo si nekupuje harddisk pouze pro jednu určitou činnost, v tomto případě 
zálohování.  
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2.2.5. Flash disky 

V dnešní době má flash disk každý druhý student a je možná otázkou času, kdy toto 
médium bude používáno k zálohování. V dnešní době jde spíše o výjimky, primárně slouží 
k přenosu dat z bodu A do bodu B. Klíčová je zde velikost a na trhu se jich vyskytuje velké 
kvantum, např.: 256MB, 512MB, 2GB, 4GB, 8GB. Samozřejmě podle velikosti, rychlosti 
přenosu a dalších vlastností se určuje cena, která není zas tak nízká, proto není 
v současnosti na zálohování nejvhodnější. Ke kladům můžeme přičíst trvanlivost a dobrou 
odolnost oproti DVD. Mezi zápory kromě ceny patří generační použití, kdy většina 
vlastníků jsou studenti.   

 

Výrobce, název a cena: 1. Kingston DataTraveler 2GB   – 155,- 

        2. Kingston DataTraveler 100R 2GB červený  – 155,-  

        3. Kingston DataTraveler Mini Slim 4GB černý  – 220,- 

   

2.2.6. Páska 

Skvělé zálohovací vlastnosti a také nejčastěji používané médium ve firmách k zálohování. 
Je to velmi spolehlivé médium, které navíc dokáže uložit velké množství dat, a to je také 
jeho hlavní výhodou. Ač je to jedno z prvních zálohovacích médií, tak stále funguje na 
výbornou a použití je rozsáhlé. Nesporným kladem, proč se využívá ve firmách, je cena. 
Nevýhodou a záporem je ovšem použití mimo firmy - málokdo vlastní páskovou 
mechaniku. 

 

Výrobce, název a cena:  1. HP DDS-3 125m 24 GB C5708A  – 110,- 

   2. HP DDS-4 150m 40 GB C5718A  – 140,-  

   3. HP DAT 72 170m C8010A  – 280,- 

 

2.2.7. Blu-ray, HD-DVD 

Podle předpovědí poslední médium diskového tvaru. Velikost, kterou uložíme, je  25GB. 
Opět jedná se o archivaci a nebývá příliš často součástí počítačů.  

 

Výrobce, název a cena:  1. Imation BD-R Blu-Ray  – 140,- 

   2. Verbatim BD-R Blu-Ray  – 167,-  

   3. Verbatim BD-RE Blu-Ray – 206,- 
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2.2.8. Paměťové karty 

Široká škála médií, na která můžeme data ukládat, máme takřka denně u sebe, ať už je to 
digitální fotoaparát, který může mít díky své externí vložené paměti značné kapacitní 
místo. Přece jen řekněme si, že „foťák“ nám spíše slouží na fotografie. Dalším 
z takovýchto zařízení může byt PSP - playstation portable = přenosná herní konzole, který 
také má velké kapacitní místo - samozřejmě externí, takže podle toho jakou paměťovou 
kartu vložíte, takovou disponujete. Podobně můžeme mluvit o mp3 playeru, mp3 
přehrávači, chcete-li. Všechna tato zařízení mají své primární funkce, ale zálohovat data na 
ně není nemožné, a dokonce se může najít někdo taký, kdo tento způsob využívá. Cenově 
by toto medium nebylo levné, ale většinou jsou některé z nich součástí domácností. 
Nejvhodnější z této skupiny, které jsem zatím nezmínil, a má velký potenciál, je mobil. 
Myslíte, že je to nesmysl? V době kdy lidé chtějí mít všechny funkce v jedné a právě mobil 
toto nabízí. Obsahuje fotoaparát, mp3 přehrávač, herní zařízení a tím pádem náročnost na 
paměť telefonu je větší, proto je tato možnost zálohování reálná. Telefon nosí každý s 
sebou a má ho po ruce, a tak je dost možné, že z něj brzy budeme mít také záložní 
jednotku. Paměťové karty se liší druhem:Memory stick, Micro SD, SD, xD, Compact 
Flash. Ceny jsou uvedeny pro nejlevnější dostupné paměťové karty (nejsou rozděleny 
podle druhu). 

 

Výrobce, název a cena:  1. Kingston Secure Digital 2GB   – 120,- 

   2. SanDisk Secure Digital micro 2GB  – 125,-  

   3. Kingston Secure Digital micro 2GB  – 140,- 

2.2.9. DVD-RAM 

Patří mezi DVD disky, čili se jedná o optické médium.  Jedná se o přepisovatelné médium, 
což má za následek že je vhodné pro zálohování. Bylo uloženo v ochranném pouzdře, které 
ovšem dnes již už není nutnou součástí a vyrábí se také bez něj. Toto médium bylo 
stvořeno k zálohování a je to takřka jeho hlavní cíl, což také dává jeho vlastnost 
neomezeného přepisování. Velkým kladem je značná přenosová rychlost. Těžko říct proč 
se toto médium nikdy nevyrovnalo ba dokonce nepřeskočilo horší média DVD-R a DVD-
RW. Toto médium je pro zálohu velmi vhodné díky tomu že jej jednoduše naformátujeme 
a můžeme kopírovat data bez nějakých vypalovacích programů, funguje tedy jako byste 
kopírovali na harddisk.  

Velikost je stejná jako u DVD-R. Takřka jedinou nevýhodou je to, že potřebujeme DVD-
RAM mechaniku, popřípadě DVD-ROM, která dokáže číst toto médium. S tím jsou tedy 
spojené náklady navíc za speciální mechaniku, ale ve firmách, kde zálohování je prioritou, 
bychom mohli  DVD-RAM doporučit.  
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Výrobce, název a cena:  1. Verbatim DVD-RAM - 3x – 51,- 

   2. Verbatim DVD-RAM - 5x  - 71,- 

   3. Verbatim DVD-RAM, oboustranné – 110,- 

 

2.3. Podle časových intervalů zálohování 
 

- Denní 

Tento typ zálohy je velmi vhodný, pokud pracujete na počítači a každý den v něm ukládáte 
data, která jsou velmi důležitá. Denní záloha zabere tedy více času. Tento interval je 
vhodný pro zálohu pracovních dat, které jsou strategicky velmi důležitá. 

 

- Týdenní 

Týdenní záloha je intervalově nejvhodnější pro pracovní materiály, kde je důležitost dat na 
střední úrovni. Vhodné využití v malých a středních firmách.  

 

 

- Měsíční  

Záloha, kde se neklade příliš velký důraz na data - spíše aby se neřeklo - může sloužit jako 
doplněk ochrany dat v počítači. 

 

Intervaly záloh jsou různé. A právě na obrázku vybraného programu můžete vidět 
nejčastější intervaly k nastavení – tedy denní, týdenní a měsíční. 

 

Obrázek č. 6: Periodicita zálohování[9] 
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3. PROGRAMY K ZÁLOHOVÁNÍ OSOBNÍCH POČÍTAČŮ 

Programů k zálohování existuje celá řada, ať už to je součást Windows – Backup, nebo 
stažitelná dema, shareware nebo freeware. Rozmanitost a množství těchto programů je 
velké kvantum, až by se v nich člověk lehce ztratil. Nejjednodušší způsob, jak vybrat 
vhodný software, je jej vyhledat na stránkách, kde jsou volně stažitelné na vyzkoušení. 
Mezi tyto patří: www.slunecnice.cz, www.studna.cz, www.shop.instaluj.com nebo 
www.stahuj.cz. Mimo této možnosti samozřejmě také máme vyhledávače, které nás mohou 
přímo odkázat na několikeré výrobce daného softwaru, zde často bývají i omezené verze 
programů na vyzkoušení. Třetí možností pak je osobní koupě, a to v obchodě 
s počítačovým softwarem, která je vhodná pro osoby s menší znalostí počítačové techniky 
a softwaru. Hrozí zde ovšem riziko, že prodejce spíše bude chtít prodat výrobek než 
pomoci nám kvalitně vybrat. 

 

Přehled několika programů k zálohování PC  

 

• Zálohování 1.3 

• Zálohování osobních složek Outlook 

• Zálohování vlastních seznamů Excelu 

• TaskZip 2.10.0002 

• SCP Backup 1.3 

• Everyday Auto Backup 1.12 

• B-Cup XP 1.3 

• Cobian Backup 6.1.1.264 

• Lupazal 1.55 

• Back it up 5.4.9.125 

• Clone 2.1 

• Paragon Drive Backup 8.51 Professional Edition 

• BFile 5.00.03.00 

• Backup Premium 

• GRBackPro 

• Backup-windows 

• Acronis True Image Home 2009 CZ 

• Active Backup Expert Professional 

• BackUp Maker Professional Company licence 
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• Backup Plus Elektronicky 

• a spousta dalších  

 

Výběr programů na zhodnocení: 

Vybral jsem si 10 zálohovacích programů. První bude součást Windows – Backup.  
Zbývajících 9 bude staženo ze stránky www.stahuj.cz. A to v  kategorie demo, shareware a 
freeware po čtyřech. Programy jsou vybrány dle nejvyššího počtu stáhnutí v příslušných 
kategoriích.  

 

Windows 

1. Backup 

Demo 

2. GRBackPro 

Shareware 

3. ABC Backup 3.7 

4. Clone 2.1 

5. Paragon Drive Backup 8.51 Professional Edition 

6. BFile 5.00.03.00 

Freeware 

7. B-Cup XP 1.3 

8. Cobian Backup 6.1.1.264 

9. Lupazal 1.55 

10. Back it up 5.4.9.125 

 

Všech těchto deset programu bude testováno na počítači : 

Intel Celeron: 1,7GHz 

Ram: 512MB 

Grafika: Nvidia Geforce 2 Titanum  
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3.1. Windows Backup 

Windows Backup je takřka produkt jako většina od Microsoft, které jsou součástí 
Windows. Je tedy zadarmo (ve skutečnosti zadarmo není, jelikož platíme Windows, ale 
neplatíme již nic navíc), snadný na ovládání a dostačující pro obyčejného zálohovatele, 
který je spokojen se základními funkcemi. Tak bych nazval zálohování ve Windows 
obsahující vše, co by měl, ale nic navíc. Hlavní otázka je tedy na samotném uživateli - jak 
je náročný. Při testování vybraných programů jsem začal úmyslně tímto, protože jsem 
s ním už kdysi pracoval a zdá se mi velmi snadný a takřka se v něm nedá ztratit, protože 
při každém výběru zde je přesně popsáno, co děláte, proč to děláte a jaké možnosti máte na 
výběr. Tímto softwarem kromě domácího využití bych neopovrhl ani v malých firmách. 
Naleznete tedy v něm vše od typu zálohy, jako je normální, přírůstková, rozdílová a plus 
dvě navíc, a to „denní“, která zálohuje soubory, které byly ten den změněny a „kopii“ 
zálohující soubory, které nejsou označeny jako zálohované. Již v úvodu nám program 
nabídne, zda data budeme zálohovat či obnovovat. 

                                            

Obrázek č. 7: Program Windows backup 

Hodnocení: 85% 

 

3.2. GRBackPro 5.4.169 

Již v názvu je uvedeno „zálohování profesionálů“ a opravdu je to tak. Program vypadá na 
první pohled složitě a není se čemu divit, jelikož nabízí spoustu funkcí, které jsem ovšem 
nemohl vyzkoušet všechny, jelikož se jedná o demo. Instalace programu je velmi snadná a 
rychlá a mezi její klady patří, že si můžete již během instalace určit, zda tento program 
bude sloužit pro uživatele, který právě program instaloval, anebo pro všechny uživatele, 
kteří pracují na daném počítači. V programu se setkáváme s těmito typy záloh: 
přírůstkovou, rozdílovou a samozřejmě i úplnou neboli také normální. Tento program bych 
výhradně doporučil pro zkušenější uživatele, jelikož se mi zdá příliš složitý a docela 
nepřehledný. Klady jsou jednoznačně funkce. Záloha se ukládá v zip archívech, a je zde 
možnost zaheslování. Samotná obnova dat již by takový problém být neměla. Některé 
uživatele by snad mohl zradit jazyk, jelikož program je v angličtině. V samotném 
programu by se snad vyznal každý, ale jen v základních nastaveních ale při rozsáhlejších 
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funkcích je zde nápověda a tutoriál tedy průvodce programem v angličtině. Samotný 
program obsahuje tedy, jak jsem už zmínil obnovu dat. Tento program by měl uspokojit 
hlavně náročné uživatele. Hodnocení programu dávám 80%. 

 

 

Obrázek č. 8: Program GRBackPro 5.4.169[11] 

 

Tabulka č. 1: Informace o programu GRBackPro 5.4.169 

INFORMACE O PROGRAMU GRBackPro 5.4.169 

Licence: Demo 

Autor: GRSoftware 

Potřeba instalace: ano 

Cena: 59 US$ 

Domovská stránka: http://www.grsoftware.net 

Velikost souboru: 712,4 kB 

Operační systém: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 

Hodnocení: 94% 

 

3.3. ABC Backup 3.7 

Jednoduchý program na zálohování, který je v angličtině, ale to při jeho jednoduchosti 
nebude nejspíše vadit. Program ukládá zálohu v zipu. Je zde možnost časování a také 
naplánování zálohy na určitý čas, který nám vyhovuje. Je zde oproti jiným programům 
výhoda, že se dá docela dobře pohrát s časovým nastavením, jinak jsem neobjevil žádné 
funkce navíc a ani jiný typ zálohy než úplnou. 
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Obrázek č. 9: Program ABC Backup 3.7[11] 

 

Tabulka č. 2: Informace o programu ABC Backup 3.7 

INFORMACE O PROGRAMU ABC Backup 3.7 

Licence: Shareware 

Autor: ABC Backup Software 

Potřeba instalace: ano 

Cena: - 

Domovská stránka: http://www.abcbackup.com 

Velikost souboru: 1,0 MB 

Operační systém: Windows 
95/98/ME/NT/2000/XP/2003 

Hodnocení: 60% 

 

3.4. Clone 2.1 

Opět jedná se o program v anglickém jazyce, který je ovšem velmi snadný a funkčně 
nepříliš vybavený. Nepoužívá žádnou kompresi zálohovaných dat. Při obnově dat 
jednoduše překopírujete soubory, což nám samo o sobě říká, jak je tento program 
jednoduchý a velmi snadný na ovladatelnost. Při záloze vše probíhá stejně: zvolíte, co 
budete zálohovat a kam, snad takový bonbonek je, že jsou zde filtry, podle kterých lze 
nalézt a vybrat dokument, který chcete zálohovat. Lze uložit na disketu, disk či CD/DVD. 
Je nenáročný na pochopení, bohužel za cenu minima funkcí.   
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Obrázek č. 10: Program Clone 2.1[11] 

 

Tabulka č. 3: Informace o programu Clone 2.1 

INFORMACE O PROGRAMU Clone 2.1 

Licence: Shareware, omezení 30 dní 

Autor: - 

Potřeba instalace: - 

Cena: od 865,- Kč 

Domovská stránka: http://newtonsoftware.co.uk 

Velikost souboru: 3,8 MB 

Operační systém: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP 

Hodnocení: 60% 

 

3.5. Paragon Drive Backup 8.51 Professional Edition 

 Profesionální program, jak o něm již název vypovídá. Při instalaci vypadal složitě a 
později ještě složitěji, a to hlavně z důvodu mnoha funkcí, které nabízel. Tento program 
dokáže zálohovat jak na pevný disk, tak také přímo vypalovat na přepisovatelné CD a 
DVD. Zálohu komprimuje, a je možno si vybrat typ komprese: úplnou, rychlou nebo bez 
komprese. Program určitě není vhodný pro začátečníky a je k němu potřeba pořádně 
prostudovat průvodce. Opět v angličtině, což při složitosti tohoto programu pro 
neangličtináře není dobré. Samotné nastavení zálohy není zas tak obtížné. Obnova dat 
probíhá přes tento program. Při záloze obsahuje také možnosti zaheslování.  
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Obrázek č. 11: Program Paragon Drive Backup 8.51 Professional Edition[11] 

 
 

Tabulka č. 4: Informace o programu Paragon Drive Backup 8.51 Professional Edition 

INFORMACE O PROGRAMU Paragon Drive Backup 8.51      

        Professional Edition 

Licence: Shareware  

Autor: Paragon Technologie GmbH 

Potřeba instalace: - 

Cena: od 932,- Kč 

Domovská stránka: http://www.drive-backup.com 

Velikost souboru: 29,9 MB 

Operační systém: 98/ME/NT/2000/XP/Vista 

Hodnocení: 92% 

 

3.6. BFile 5.00.03.00 

Konečně se dočkáváme také programu v českém jazyce, který jednoznačně vylepší 
orientaci v něm. Zálohovat lze buď komprimací anebo jednoduchým překopírováním. 

Nastavení zálohy je velmi snadné a nabízí nám velkou škálu časových intervalů plánování 
a dva typy zálohy, plnou a rozdílovou. Nabízí také filtry pro výběr souborů. Velmi dobře 
udělaný zálohovací program. 
 
Možnosti plánování  
  

• intervalem (např. každých 15 min.),  
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• náhodně (automatické generování intervalu dle nastavitelného časového 
rozsahu),  

• denně (např. každý den v 15:30),  

• týdně (např. každé úterý v 11:00),  

• měsíčně (např. každý třetí den v měsíci ve 12:00),  

• automaticky (k záloze dojde po změně souborů, např. po jeho editaci, 
smazání apod.),  

• po spuštění programu,  

• po vložení USB jednotky, 

 

Filtry  

• souborů, které mají být zálohovány,  

• souborů, které nemají být zálohovány,  

• adresářů, které mají být zálohovány,  

• adresářů, které nemají být zálohovány,  

• dle velikosti,  

• dle atributů, [11] 

                                 

 

Tabulka č. 5: Informace o programu BFile 5.00.03.00 

INFORMACE O PROGRAMU BFile 5.00.03.00 

Licence: Shareware  

Autor: Jiří Šperl 

Potřeba instalace: - 

Cena: od 799,- Kč 

Domovská stránka: http://www.sweb.cz 

Velikost souboru: 3,0 MB 

Operační systém: Windows XP 

Hodnocení: 70% 
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Obrázek č. 12: Program BFile 5.00.03.00[11] 

 

3.7. B-Cup XP 1.3 

Program, který je česky a v kterém se snad vyzná i člověk, který vidí poprvé počítač. 
Nabízí vše potřebné – časovač, typ zálohy a další, vše lehce a rychle nastavíte. Pokud byste 
přeci jen nevěděli, je možno najet přímo na odkaz, který je ve složce programu a kde máte 
vše podstatné o programu včetně návodu a funkcí. Záloha se ukládá v zipu a je zde navíc 
možné nastavit grafické znázornění průběhu zálohy. Jednoduchý, ale designově velmi 
pěkný zálohovací program. 

 

 

Tabulka č. 6: Informace o programu B-Cup XP 1.3 

INFORMACE O PROGRAMU B-Cup XP 1.3 

Licence: Freeware  

Autor: MX-3 

Potřeba instalace: - 

Cena: - 

Domovská stránka: http://www.MX-3.cz 

Velikost souboru: 692,0 kB 

Operační systém: Windows 2000/XP/2003 

Hodnocení: 65% 
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Obrázek č. 13: Program  B-Cup XP 1.3[11] 

3.8. Cobian Backup 6.1.1.264 

Anglický program, který zálohuje do zipu. Nabízí časování záloh a také přírůstkové 
zálohování. Program nastartuje v anglickém jazyce, ale nabízí širokou škálu jazyku včetně 
češtiny. Problém by snad mohl být, do doby než se v programu zorientujete, objevit, kde 
jsou funkce k zálohování - není to na první pohled patrné. Jinak je program na tak dobré 
úrovni, že nabízí takřka vše, co potřebujete k zálohování. 

                                 

 

Tabulka č. 7: Informace o programu Cobian Backup 6.1.1.264 

INFORMACE O PROGRAMU Cobian Backup 6.1.1.264 

Licence: Freeware  

Autor: educ 

Potřeba instalace: - 

Cena: - 

Domovská stránka: http://www.educ.umu.se 

Velikost souboru: 4,4 MB 

Operační systém: Windows 98/ME/NT/2000/XP 

Hodnocení: 84% 
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Obrázek č. 14: Program Cobian Backup 6.1.1.264[11] 

3.9. Lupazal 1.55 

Program v českém jazyce obsahující textový soubor „readme.txt“, ve kterém je napsán 
postup při zálohování. Program vypadá designově velmi jednoduše. Obsahuje krom plné a 
přírůstkové zálohy také zálohu podle dnů stáří, při které volíme, kolik dní staré soubory 
chceme zálohovat. Obsahuje vše jako filtry, zálohuje v zipu a obnova dat probíhá přes 
program. Přehledný program dostatečně jednoduchý pro zálohování. 

 

                             

Obrázek č. 15: Program Lupazal 1.55[11] 

 

Tabulka č. 8: Informace o programu Lupazal 1.55 

INFORMACE O PROGRAMU Lupazal 1.55 

Licence: Freeware, zdarma tři profily  

Autor: LUPAsoft 

Potřeba instalace: - 

Cena: - 

Domovská stránka: http://www.lupasoft.cz 

Velikost souboru: 1,0 MB 

Operační systém: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP 

Hodnocení: 78% 
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3.10. Back it up 5.4.9.125 

Jednoduché zálohování v angličtině bez mnoha funkcí, kdy jde hlavně o to data uložit. 
Soubory ukládá v zipu. Nenabízí mnoho funkcí a ztratit se v něm je skoro nemožné. 

 

                            

Obrázek č. 16: Program Back it up 5.4.9.125[11] 

 

Tabulka č. 9: Informace o programu Back it up 5.4.9.125 

INFORMACE O PROGRAMU Back it up 5.4.9.125 

Licence: Freeware, zdarma tři profily  

Autor: Bernt Levinsson 

Potřeba instalace: - 

Cena: - 

Domovská stránka: http://web.telia.com 

Velikost souboru: 1,6 MB 

Operační systém: Windows XP 

Hodnocení: 55% 
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4. NÁVRH VHODNÉHO ZÁLOHOVÁNÍ DAT V 
PRACOVNÍCH STANICÍCH 

Úvodem je třeba říci, že samotný návrh musí čerpat z informací samotných uživatelů a že 
není uživatel jako uživatel. Proto jsem uživatele rozdělil do dvou skupin, a pro každou 
skupinu zvlášť navrhnu speciální řešení zálohovacího systému, protože určitě budou lišit. 
Je možno uživatele rozdělit ještě do třetí skupiny, kterou ovšem není třeba rozepisovat - 
jsou to uživatelé, kteří nezálohovali, nezálohují a ani nebudou.  

 

Rozdělení do dvou skupin: 

- Návrh řešení pro uživatele s malou prioritou k zálohování 

- Návrh řešení pro uživatele s velkou prioritou k zálohování 

 

Je třeba si říct, že existuje jakýsi zálohovací plán, který nám říká vlastně vše o našem 
naplánovaném zálohování. Zálohovací plán by měl tedy obsahovat: 

 

- určení dat pro zálohování 

- použitý zálohovací software 

- úložiště zálohy 

 

4.1. Návrh řešení pro uživatele s malou prioritou k zálohování 

Hlavní rysy těchto uživatelů: 

• Stačí jim základní funkce softwaru  

• Hromadění důležitých dat je minimální, popřípadě pomalým tempem 

• Zálohu berou spíše jako prevenci než nutnost 

• Neuvědomují si důležitost zálohování v plném rozsahu 

• Data v počítačích nejsou jejich hlavní prioritou 

• Při ztrátě dat nastanou nejspíše malé nepříjemnosti s pravděpodobně malým 
rizikem 

 

Kde nejčastěji hledat takovéto uživatele: malé a střední firmy, ve kterých se s počítači 
pracuje velmi málo, osobní počítače v domácnostech, osobní notebooky.   
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Z těchto požadavků a vlastností uživatelů musíme tedy vyvodit ten správný zálohovací 
systém, který bude vyhovovat, a přitom bude mít v sobě určitý rozsah funkčnosti a 
kompatibility pro tyto typy uživatelů. 

 

Co budeme hledat? 

Musíme samozřejmě vše odvodit od charakteristických vlastností tohoto typu uživatelů, 
které jsem již uvedl. Hlavním cílem návrhu pro tyto uživatele tedy bude, aby byl program 
cenově dostupný, popřípadě zcela zdarma, jelikož tento uživatel nejspíše nebude příliš 
platit za zálohu dat. Poté také lehká ovládatelnost a co nejjednodušší a nejpřehlednější 
design programu. 

 Posledním hlavním faktorem je nenáročnost na čas, který bychom mohli napojit na 
funkčnost a ovladatelnost programu, protože samotnou zálohu urychlíte pouze typem 
zálohy, který provádíte, jinak se většinou vždy provádí stejně rychle. Takže časové 
hledisko je zde tedy bráno jako nejsnadnější a přitom nejrychlejší nastavení zálohy. Tímto 
vším bych se měl řídit při návrhu. 

 

Vhodné médium? 

O vhodném médiu jsem dlouho uvažoval a nakonec při všech pro a proti jsem se rozhodl 
pro DVD-RW. Toto médium je používáno nejvíce a jeho cena šla rapidně dolů. Pamatuji 
si, bude to pár let zpátky, kdy toto médium stálo okolo 60 korun, dnes jej však koupíte za 
25 korun, což i v případě, že si je chcete koupit do zásoby, není takový problém, jelikož 
částka tak rychle nenarůstá. Navíc berme v potaz, že uživatel s malou prioritou k záloze 
chce co nejvíce ušetřit, a v tomto případě poměr cena - velikost je bezkonkurenčně 
nejlepší. Můžeme brát v potaz ještě CD-RW, ale je to jako případ s disketami - toto 
médium začíná upadat a rychle stárnout. Uvažme také to, že tento uživatel zná vývoj médií 
a sám je používá i pro jiné účely než jen zálohy, a tak vezme, co má po ruce, nejspíše tedy 
právě DVD-RW. Pokud to tak opravdu udělá, tak uznávám, že vybral nejvhodněji. Po ruce 
muže mít samozřejmě všechna média, ale nejčastěji ještě má flash disky, možná někteří 
ještě z dřívějších časů vlastní i diskety, ale pro zálohu bych je použil jen v případě záloh 
velmi malých rozměrů a s malým přírůstkem dat.    

 

Jaká data se budou zálohovat? 

Je nepravděpodobné, že velikost zálohovacích dat bude extrémně velká, jak už jsem 
naznačil také výběrem média, na které se bude zálohovat. Samozřejmě to není vyloučeno, 
ale větší objem dat se zde bude vyskytovat sporadicky. Proto se bude jednat o stovky 
megabitů až maximálně 10 gigabitů.  

Data, která se budou zálohovat budou osobní, popřípadě strategicky důležité a hlavně těžko 
nahraditelná. Jmenovitě se může jednat o tyto typy textových dat: tabulky, textové 
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dokumenty - a to ať už osobního nebo informačního charakteru, účetnictví, správy financí 
a dokumentů o chodu firmy, postupy s metodami výroby, pracovními postupy a mnohé 
další.  

Možná by si někdo mohl říct, že zařazení účetnictví do textových dokumentů anebo hodně 
zjednodušeně správy financí např. ve Wordu je nesmysl, ale opak je pravdou, a sám jsem 
se s tímto setkal při praxi na střední škole na fotbalovém stadionu Nové Huti, kdy se ve 
Wordu (popřípadě v Excelu) spravovaly měsíční příspěvky od hráčů. Kromě těchto 
typických dokumentů se muže jednat také o jiné formáty než textové, a to o fotky, obrázky, 
prezentace a mnohé jiné. V případě soukromého využití také navíc o hudební formáty, 
filmy, instalace her a softwaru, popřípadě jejich tzv. save pozice. Ovšem zde už bude 
záležet, zda soubory nebudeme jen archivovat.  

Sami můžete vidět, že se tedy nejedná o data, která nezabírají moc místa na disku 
(s výjimkou posledně jmenovaných, tedy filmů, her a hudebních formátů), tady můžeme 
ale vyloučit velké množství k zálohování najednou. Mělo by se jednat hlavně o ta data, o 
kterých si myslíte nebo jste si jistí, že se budou hodit, anebo jsou pro vaše cíle klíčové. 
Výběr dat je velmi důležitý a nemělo by dojít k tomu,  že data budou v záloze nadbytečná, 
ale také i naopak - nějaké podstatné budou scházet. Uvážení, která data zálohovat, si musí 
většinou zálohující osoba určit sama. Snad jen určitě co nezálohovat jsou soubory cookies, 
operační systémy, nainstalované programy, data, která máme již někde archivovaná 
popřípadě zálohovaná nebo duplicitní data.  

 

Volba vhodného software? 

Vhodného softwaru je na trhu celá řada, ale jelikož jsem testoval 10 vybraných programů, 
výběr je proveden právě z nich. 

Jak jsem již uvedl, bude si tento typ uživatele chtít vybrat ty nejprostší programy, které 
jsem testoval. Jelikož mezi slovy jednoduchý a prostý může být, co se týká významu, 
propastný rozdíl. Slovo prostý tedy bude znamenat na pochopení velmi snadný, ale 
způsobem tím, že takřka neobsahuje žádné funkce, a to asi není to, co si bude tento 
uživatel pod slovem jednoduchý představovat. Bude chtít ho pochopit snadno a rychle, aby 
se v něm neztrácel, ale také aby měl i funkční možnost navíc. Takže jaké funkce bychom 
zde měli najít: aby obsahoval základní typy zálohování, tedy: normální, přírůstkovou nebo 
rozdílovou, a v lepším případě obě najednou. Dále možnost nastavení časových 
požadavků, jak často popřípadě kdy, v nejjednodušší formě, tedy ve formě intervalů: den, 
týden, měsíc. Uvažoval jsem také o jazyku a říkal si, že angličtina je všude kolem nás a 
dnes je to jazyk číslo jedna, jenže nezapomínejme, že nějaké malé firmy mají i starší 
zaměstnance, kteří anglicky zas tolik neumí, a proto bych zásadně volil radši program 
s českým nastavením (nemusí být od českých vývojářů, pozor). Další funkce jako filtry a 
jiné, které jsem popsal vždy u jednotlivých programů už bych bral jen jako takovou 
nadstavbu, pro tyto uživatele ne zcela potřebnou. 
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Dostávám se tedy k vyslovení názvu programů, které se zdají mně ideálním řešením. 
Vybral jsem tři, které bych zvolil vhodné mezi tuto skupinu uživatelů. Na prvním místě pro 
mě bezkonkurenčně vítězí Windows backup, volím ho jako suveréna této kategorie. A to 
z více důvodů. Je zdarma, obnova dat probíhá také přes něj a není složitá, čili plus k dobru. 
Navíc je tu nesporná výhoda právě oproti ostatním, že nemusíme už nic stahovat a nic 
instalovat. Jak jsem napsal, zálohování není top prioritou těchto uživatelů a při představě 
kolik doplňkového softwaru instalujete na své počítače jste rádi, když máte o jednu ikonu 
míň a také proč to nevyužít, když to tam máme a zabývat se výběrem jiných funkčně skoro 
totožných. 

Ještě mi chybí doplnit dva zbývající, které jsem vybral a jsou jimi Cobian backup a 
Lupazal a to díky tomu, že splňují kritéria, která jsem dal pro tuto skupinu a to tyto: jsou 
zadarmo, obsahují dostatečnou funkčnost a jsou česky. Proč jsou až za „windowsáckým“ 
backupem je zřejmé, musíme je odněkud stáhnout a instalovat, což je pro uživatele práce 
navíc. 

 

Vhodný postup, četnost zálohy a doba zálohy? 

Blížím se k závěru návrhu pro tohoto uživatele a tak je nasnadě si říct vhodný postup, 
četnost a dobu zálohy ve smyslu kdy je nejvhodnější časově ji provádět.  

Vhodných postupů bude více a tzv. zálohovací plán, který si někteří lidé tvoří, ovšem často 
nedodržují. A tak bych chtěl apelovat, pokud budete mít zálohovací plán navržen, abyste 
jím také řídili. 

Abych se dostal k přesnému postupu: máme data již vybrána (předchozí bod), jaká data a 
proč vybrat jsem napsal v bodě „Jaká data se budou zálohovat?“. Četnost zálohy co třetí 
den je optimální, popřípadě jednou týdně by mělo být dostačujícím intervalem mezi 
zálohami. Doba zálohy může být vlastně kdykoliv, v případě tohoto uživatele, ale jelikož 
jsem uvedl, že data nebývají extrémně velkých rozměrů, vhodný čas mi přijde někdy dvě 
tři hodinky před začátkem práce na počítači. Tento čas se mi jeví jako vhodný, protože 
dojdeme do kanceláře a pracovník může zkontrolovat, zda záloha proběhla úspěšně 
popřípadě zkontrolovat. Kdyby jen přeci chtěl radši byt přítomen u počítače během zálohy 
a mít jistotu průběhu, tak je to takřka jedno kdy si určíte čas, zde bych ovšem důkladněji 
probral velikost zálohovaných dat a zálohoval častěji, ať se mi nenahromadí a nemusím 
otráveně trávit čas u počítače sledováním zálohování a jednoduše rozložit čas zálohy na 
menší části právě častějším zálohováním. 

 

4.2. Návrh řešení pro uživatele s velkou prioritou k zálohování 

Hlavní rysy těchto uživatelů: 

• Uvědomují si nutnost a důležitost zálohování  
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• Záloha většinou hraje u nich, ve firmách, klíčovou roli 

• Nemohou si dovolit špatnou organizaci při zálohování 

• Připlatí si za lepší náročnější profesionálnější software 

• Ztráta dat nepřípustná   

 

Kde nejčastěji hledat takovéto uživatele: střední a velké firmy, malé firmy s velkou 
intenzitou práce s daty, banky, úřady, osoby s častou prácí s důležitými daty – např. účetní.   

U velkých společností a jejich řešení přes nedostatek času jsem získal par informaci od 
člověka z oboru. Takže jak to vlastně je a funguje: Zálohování ve velkých firmách je vždy 
řešeno centrálním zálohovacím systémem, který integruje zálohování klientů do jediného 
místa. Jde o kombinaci příslušného hardware vybavení, software a především zálohovacích 
politik a procedur.  

Velké firmy bez výjimky požadují, aby zálohovací řešení umožňovalo obnovit byznys i v 
případě výskytu pohromy nebo nějaké jiné katastrofy (požár, voda, útok, hackeři). Tzn., že 
zálohovací software musí umět dělat replikaci záloh do jiných, geograficky vzdálených 
lokalit. Využívá k tomu např. hardware replikaci dat mezi diskovými poli, kopírování 
pasek apod. 

Hardwarově je to řešeno ve velkých firmách, téměř vždy je k serveru připojena externí 
disková storage (tj. diskové pole), které slouží jako buffer pro zálohy klientů. Z tohoto pole 
se pak data migrují do tzv. páskových knihoven, což je krabice s pozicemi na pásky, 
robotem a páskovými mechanikami. Knihovny (tape libraries) můžou mít i tisíce slotu a 
desítky páskových mechanik. 

 

Co budeme hledat? 

Tady budou, dalo by se říct, postup a řešení zcela opačné a bude se lišit hlavně v prioritách 
a frekvenci zálohy těchto uživatelů. Těmto uživatelům by se druhý bod mé bakalářské 
práce, tedy důležitost zálohování, nemusel vůbec číst, jelikož to sami vědí, protože jejich 
data jsou jejich denním chlebem, jejich firemní prioritou a v některých případech taky 
zásadní ochranou před světovými katastrofami. A proto to, co hledáme, je hlavně 
spolehlivost zálohovacího systému, a pokud ji mam vyjádřit v procentech, nikoliv 95% 
nebo 99%, ale 100%.  

Opět je třeba zdůraznit, že rozsáhlost tohoto zařazení typu uživatelů je obrovské, a tak se 
muže stát, že ztráta dat, ač jsou velmi důležitá, nemusí firmu ještě definitivně zruinovat či 
přivést k bankrotu. Ale pozor - jsou místa, kde se na ztrátu dat nesmí ani pomyslet. Jsou to 
místa hlavně s osobními údaji, což jsou velmi citlivé údaje. Se spolehlivostí souvisí co 
nejlepší ochrana před ztrátou dat a její ochranu před zneužitím, převedeno do příkladu - 
těžko budou takové subjekty zálohovat na neověřené internetové servery, kde je velké 
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riziko (bavíme se o riziku odcizení dat). U zálohovacích programů budou tito uživatele 
hledat rozmanitost a tedy i funkčnost na úkor větší ceny, jelikož na zálohování budou mít 
vymezeny náklady.  

 

Vhodné médium? 

Jak jsem uvedl velikost a objem dat zálohy bude velký, ne-li obrovský. Jako ideální 
médium se jeví páska. Je levná a pojme obrovský objem dat, což je pro firmy ideální 
záležitostí a s tím spojené náklady na mechaniku jsou brány jako samozřejmost a často se 
vrátí zpět v ceně médií. Páska je tedy vhodným řešením a často používaným. Páska ale 
není jedinou možností, kterou bych doporučil. Ještě jedna možnost, která se mi zdá 
vhodná, je harddisk, diskové pole.  

Uvedl jsem harddisk, když vlastně jde o celý počítač, kterému se ve firmách říká tzv. 
backup computer neboli tedy zálohovací počítač, který shromažduje data z firmy na 
jednom místě a ukládá je. Pokud je firma má, existují aspoň dva na dvou místech, aby 
v případě poškozeni nebo ztráty z jednoho počítače, ať už nějakou chybou nebo živelnou 
pohromou byla data ještě na jiném úložišti. Pořizovací náklady harddisku, tedy celkově 
zálohovacího počítače a páskových jednotek a médií, nejsou nejnižší i přesto ve firmách by 
se na ně měly nacházet vymezené prostředky. Proto bych zvolil tento typ média jako 
vhodný.   

Nově se rozmáhá nasazování D2D řešení, díky levným diskům se v některých případech 
upouští od použití pásky jako koncového úložiště zálohovaných dat, naopak data zůstávají 
na discích centrálního zálohovacího serveru. D2D je poměrně novou záležitostí a jedna se 
o zálohu a obnovu dat z disku, jednoduché schéma tohoto zálohování vidíte na obrázku. 

 

Obrázek č. 17: D2D záloha[6] 
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Jaké data se budou zálohovat? 

Objem dat bude obrovský a bude jednat o velmi cenná data s velkým významem, která 
často nebývají ani hodnotově ocenitelná a dá se o nich říct, že na nich stojí chod firmy, 
společnosti, podniku. Typy souborů: sběr informací o chodu firmy, výrobě, prodeji, 
marketingových záležitostech, cílech, pravidlech a jiných dokumentů o politice firmy, 
účetnictví a finanční dokumentaci – hospodařeni, styk s bankami, dodavateli, odběrateli. 
S tím, že dnes je vše takřka převedeno do počítačového světa, nevznikají mnohé 
dokumentace na papíru, a tím pádem data v elektronické podobě mají ještě větší hodnotu, 
než tomu bylo kdysi, za časů kdy existovaly kartotéky, sklady se spisy a dokumenty a jiné 
papírové zálohování. Možná je to i škoda, že data nejsou v papírové podobě stále, 
respektive někde se stále používá, ale stále míň a míň. Pro mě je uchovávání některých 
dokumentací na papír vhodná záloha a tak bych apeloval ve větších firmách, aby 
nevypouštěli zcela tuto možnost a k elektronické podobě do jisté únosné míry používali 
stálé papír. 

 

Volba vhodného software? 

Hned z kraje bych rád řekl, že programy, které jsem testoval, budou pro větší firmy takřka 
nepoužitelné, a to z jednoho prostého důvodu, jelikož větší firmy, podniky mají své 
informační systémy, ve kterých se právě řeší také otázka zálohování a to si většinou každý 
navrhovatel dělá po svém.  

Software pro větší firmy bývá dost často dělán na zakázku a přesně šitý na míru, protože je 
zde velmi důležitá kompatibilita s ostatními softwarovými programy a aplikacemi. Proto 
tento software je náročný a je velmi složité jej implementovat bez návrhu. Hlavní 
požadavek bude jasný, aby se záloha prováděla za chodu systému, a nikoliv aby se jedna 
část vypnula, to zde je prostě nemyslitelné (ač jak jsem uvedl, rozsah této skupiny, kdy se 
nejedná jen o velké firmy, nemusí platit pro některé jiné subjekty této kategorie.) 

Jak tedy sami můžete číst, vybrat jmenovitě program který by vyhovoval je nereálné a 
takřka nemožné čili mohu uvést jen dva mnou testovaných programů, který by za určitých 
okolností mohl aspoň částečně byt použitelný ale spíše v středních firmách než v těch 
velkých.  

Který program tedy by byl vhodný? Odpověď je nasnadě a to programy s přívlastkem 
profesionál. Mezi tyto programy patři GRBackPro 5.4.169 a Paragon Drive Backup 8.51 
Professional Edition. Tyto programy kvalitně a poměrně rychle provádí zálohu, čímž jsem 
se mohl sám přesvědčit během zkušebního zálohování. Možnosti jsou velmi rozsáhle a 
funkčně dělány právě pro profesionály a tak aby vzniklo co nejvíce možných variant 
přístupu k zálohování. Programy jsou v anglickém jazyce, což by neměl být problém u 
uživatelů s velkou prioritou k zálohování. Navíc ve většině případů kdy je v názvu obsažen 
doplněk Pro nebo profesionál, jsou tyto programy vyráběny vyloženě pro zkušené a 
náročné zákazníky. Nevýhody jsou v možnostech, pod kterými operačními systémy běží. 
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U obou se jedna o Windows, od 98 až po visty, což pro uživatele jinačího operačního 
systému je klíčový problém. Výhodou u těchto programů často bývá výrobce, který je 
ochotný řešit s kupujícím doplňky a funkčnost a rozšířit jeho možnost o některé přídavné 
moduly v případě zda je schopen je do programu dodat.  

 

Vhodný postup, četnost zálohy a doba zálohy? 

Zálohování ve velkých firmách je často o politice a procedurách. Zálohovací politiky a 
procedury chtějí všichni. Jednotnou politiku zálohovaní pro všechny své systémy a 
zohledňující vazby mezi aplikacemi. Téměř vždy všichni chtějí online zálohování, tzn., 
nechtějí kvůli zálohování vypínat systémy (je to pochopitelné, např. v průmyslových 
podnicích se nemůže vypnout jejich ERP nebo výrobní systém, jen proto, abyste udělali 
zálohu (která může trvat i několik hodin). Je nutné vše dělat za chodu aplikace. 

Nejvhodnějším časem pro zálohu bude doba mezi enormními zatíženími systému, což 
obecně vzato muže být v různých podnicích v různé časy. Obecně tedy je dobře si 
naplánovat vhodný čas a určit přibližnou dobu, po kterou se bude zálohovat. Abychom se 
vyvarovali přetížení systému, popřípadě dokonce výpadku. Doba, po kterou budeme 
zálohovat, je opět velmi obecně spíše delší než naopak, opět se zde bude jednat o 
individuální přístup. 

U velkých podniků je nejideálnějším řešením se důkladně poradit s navrhovatelem systému 
a otázky kolem zálohy řešit důkladně s ním. Jelikož vývoj techniky letí rychle kupředu, 
varianta dobře se poradit je nejlepší a nejspolehlivější.  
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5. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout vhodné řešení postupu při zálohování pro dvě 
odlišné skupiny uživatelů za pomoci odborné literatury, vlastních znalostí a zkušeností 
osob z oboru týkajícího se zálohování.  

Do první části této práce jsem začlenil základními pojmy a charakteristiky zálohování, 
rovněž jsem zde vymezil také jeho důležitost a uvedl hlavní příčiny ztráty dat. Dále zde 
uvádím možnosti zálohování, které jsou rozděleny do tří bodů. a to rozdělení podle typu 
zálohy, média k zálohování a jeho doby. Nakonec následují možnosti při výběru média 
určeného k záloze s jeho obecnou charakteristikou.   

V druhé části jsem se zabýval výběrem, vyzkoušením a zhodnocením zálohovacího 
softwaru. Zprvu nejsložitější bylo vybrat, o které programy se bude jednat, a podle jakých 
kritérií je správně zvolit. Jako nejideálnější volba mně připadla oblíbenost mezi uživateli, a 
tak jsem vybral programy, které uživatelé nejvíce stahovali, protože by zde nastal případ, 
že by se jednalo jen o tzv. freeware programy, učinil jsem výběr rovněž z kategorie 
shareware a demo napříč tomu, že se nejednalo o programy mezi desítkou 
nejstahovanějších. 

Ve třetí části, která byla nejpodstatnější, jsem se zabýval návrhem vhodného postupu při 
zálohování. Výběr jsem rozdělil na dvě skupiny obecně dané: na uživatele s malou a 
velkou prioritou k zálohování. První skupina, tedy uživatelé s malou prioritou zálohovaní, 
se mi zpracovávala lépe, jelikož bych se sám mohl do teto skupiny zařadit, a tak jsem k 
vhodnému návrhu mohl použít své vlastní požadavky, případně nároky. Tato část byla 
splněna dle mých představ a počátečních plánů. U druhé skupiny uživatelů, tedy uživatelů 
s velkou prioritou k zálohování je návrh brán spíše obecněji nežli u první skupiny, díky 
větší rozmanitosti a individuálnějšímu přístupu k jednotlivým případům. U této skupiny 
jsem se nemohl opřít o své zkušenosti, a tak bylo třeba získat více informací a zdrojů. 
Návrh jsem se snažil uvést do detailů, ovšem i tak jsem byl nucen věci zobecnit, protože 
neexistuje jednotný vhodný postup, a tak jsem se snažil spíše uvést pravidla, kterými se 
řídit, popřípadě na co se ohlížet a čemu věnovat pozornost. Ovšem je dobré říci, že 
rozdělení při návrhu jsem si tvořil sám, a tak jsem předvídal, že tato skupina nepůjde 
směrem jednoznačného návrhu, protože při začlenění velkých firem do této skupiny 
vznikají již o mnoho složitější otázky než jen typ, doba a způsob zálohování. 

Zálohovat se jednoznačně vyplatí každému z nás a sám jsem se o tom během tvorby této 
bakalářské práce přesvědčil, a to jednak díky novým informacím, poznatkům a z důvodu 
poruchy na mém osobním počítači a pozdějším zjištěním následků.   

Cíl práce jsem splnil vypracováním zadaných bodů obsahu bakalářské práce a vytvořením 
návrhu zálohování. 
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