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Anotace: 

Cílem této práce je řešit problém ztráty dat. Stále častěji dochází ke ztrátě dat, a tudíž se 

musí data obnovovat což je velmi nákladné a složité řešení. První část bakalářské práce 

uvádí teoretické principy a postupy používané při obnově dat. Část druhá prezentuje 

praktickou realizaci obnovy dat. Dále obsahuje mnou navržené řešení jak dosáhnout 

obnovy dat, aniž by uživatel musel kontaktovat specializovanou firmu.  

Klíčová slova: Disk, chyba, obnova, optický disk, pevný disk, program, rekonstrukce. 

 

Summary 

Sense of this Bachelor´s Thesis is to solve problem of missing data. More often happens 

that users lost their data therefore they need to be restored which is very expensive and 

difficult solution. The first part of this Bachelor´s Thesis features theoretic principles and 

procedures used by restoring data. Part two presents practical implementation of restoring 

data. Next it contains a solution designed by me how to restore data without contacting a 

specialized organization. 

Keywords: Disc, fail, restoration, optical disc, hard disc, program, reconstruction. 
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Seznam zkratek 

BIOS:                                     Basic Input-Output System - firmware pro PC 

CD:                                        Compact Disc - optické médium 

CDFS:          CD-ROM File System Driver - souborový systém pro CD 

DOS:                                      Disk Operating Systém - operační systém s textovým  

                                               uživatelským rozhraním 

EPROM:      Erasable Programmable Read-Only Memory -  

                                               paměť k ukládání dat (např. firmware) 

FAT:            File Allocation Table - tabulka přidělující diskový prostor 

Fdisc:                                     fixed disc-nástroj k dělení disků 

FS:               File system - metody ukládání a zpracování dat 

HDD:           Hard disk drive - pevný disk 

IDE/ATA: Integrated Device Electrocnic/Advanced Technology 

Attachment - rozhraní k připojování diskových jednotek 

MB:                                        Megabyte-jednotka množství dat 

NTFS:          New Technology File Systém - souborový systém pro HDD 

SD:                                         Secure Digital - paměťová karta 

Viz     Viderelicet - lze vidět



Pavel Kolačanský: Obnova a rekonstrukce smazaných dat a dat z poškozených disků 

 

2009                                                                                                                                    1 

 

ÚVOD 

Za první paměťové médium je považován zmagnetizovaný drát z oceli, který byl používán 

k záznamu zvuku, kolem něj se pohybovalo nahrávací médium, pozdějším zdokonalením 

se drát svinul do cívky a tím se zvýšila čtecí rychlost, toto lze datovat k počátkům 20. 

století. Postupným zdokonalováním se došlo k výrobě magnetofonu, kde byl drát nahrazen 

magnetickým páskem a málokdo ví, že prvním člověkem užívající takový magnetofon byl 

Adolf Hitler. Po válce se vývoj magnetických médií přesunul do USA, kde koncem 40. let 

vyvinuli první magnetický disk i když jenom s jednou plotnou. 

Zde již byl možný přímý přístup k požadované oblasti.  Až do 80. lét vládne vývoji disků 

firma IBM, v 80. letech se přidala společnost Seagate. Původní 5,2" disky se zmenšily na 

dnešních 3,5" a z původních pár Mb se dneska kapacita pohybuje v řádech giga a rychlosti 

i přes 10000 ot. /min. Takové disky pracují na principu změny elektromagnetického 

potenciálu média, když se magnetické hlavy (čtecí a zapisovací) pohybují nad plotnami 

disku. Tyto disky jsou velice komplikované svou stavbou a vzhledem ke způsobu 

používání občas dochází ke ztrátám dat. 

V případě logického poškození u takového disku obvykle pomůže speciální software, 

čemuž se věnuje primárně i tato práce, v případě fyzického poškození je obvykle nutno 

kontaktovat specializovanou firmu, která je vybavena vhodnými zařízeními a znalostmi 

k řešení těchto problémů. 

Cílem je rozebrat funkce programů a způsoby rekonstrukce a obnovy dat v modelových 

případech a navrhnout nejvhodnější programy k těmto případům. 
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1. ANALÝZA CHYB A ALGORITMY POUŢIVANÉ PŘI 

OBNOVĚ 

Na začátek je třeba uvést jak postupovat, aby se situace smazaných dat ještě více 

nezkomplikovala. Při zjištění ztráty dat je zapotřebí nezapisovat na dané médium nová data 

(mohly by přepsat stávající), při obnově z pevných disků je vhodné v případě už 

nainstalovaného obnovovacího softwaru bezodkladně provést obnovu, v případě 

neexistence aplikace na uživatelově PC je vhodné disk vypnout a obnovu realizovat na 

jiném PC (opět z důvodu zápisu na poškozený disk). Navíc u HDD je větší šance možných 

poruch, to je dáno samozřejmě konstrukcí a komponenty použitých u pevných disků. 

 

1. 1. HDD 

Realizace obnovy dat na HDD byla realizována na systému souborů NTFS, tento systém 

jsem zvolil proto, že je momentálně nejčetnější a také jim můj počítač disponuje. Mnoho 

lidí se mylně domnívá, že nově vyrobený HDD je vyroben bez vadných sektorů, to je ale 

velký omyl, i nově vyráběné HDD mají několik vadných sektorů, ale mají také záložní 

sektory a způsob jak a kdy použít záložní sektor místo toho vadného. A proto, když systém 

zahlásí první vadný sektor, tak se to zpravidla rovná tomu, že tyto záložní sektory jsou již 

vyčerpány a dále to již nelze řešit klasickou relokací a obvykle to vede k výměně disku. 

Kapacita disku, tedy jeho velikost v MB, případně vyšších řádech je dána počtem sektorů 

na hlavách a počtem cylindrů. 

Možností jak předejít ztrátě čí poškození dat je mnoho, jedna z nejlepších je jistojistě 

zálohování, kdy data uložíme na jiné medium, případně místo a tak máme data uschována 

pro případnou obnovu či rekonstrukci například v případě nečekaných přírodních katastrof. 

Ke ztrátě dat může dojít také výpadkem proudu, kdy přístup na disk bude násilně ukončen, 

tomuto lze předejít používáním záložních zdrojů, které v případě výpadku proudu jsou 

schopny udržet počítač v chodu, protože fungují jako záložní baterie. Také je vhodné 

pořídit si tzv. přepěťovou ochranu s bleskojistkou, která vyrovnává výkyvy elektrického 
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proudu. Je možné, že se samovolně poškodí hardware či software. V dnešní době nejsou 

data v bezpečí ani v případě úmyslného zničení, jako například vandalismus, krádež a jiné. 

Další možností jak přijít o data je prostřednictvím virů, ty se k nám nejčastěji mohou dostat 

z internetu nebo přes jiná media, která připojíme k našemu počítači. Tomuto lze předcházet 

používáním antivirových programů, které kontrolují soubory a jejich činnosti a tím odhalí 

podezřelé soubory. Také je vhodné používat firewall, který hlídá přístup dat z a do našeho 

počítače a tím oddělují chráněnou síť od nechráněné, některé z antivirů ho už mají 

integrovaný, je také součástí Windows XP a výš, ale tento není nejvhodnější, mnohem lépe 

zvládá tuto funkci například Kerio Firewall, navíc v kombinaci s antivirovým programem 

NOD 32 je náš počítač chráněn velice kvalitně, to dokazují jak testy, tak osobní zkušenosti. 

Velká pozornost by se také měla věnovat ochraně dat při fyzickém přenosu, data uložená 

na jakémkoliv mediu jsou lehce zranitelná, medium by mělo být uchováváno v suchu, 

ochráněno od fyzického poškození, otřesů v případě pevných disků, nevystavováno 

povětrnostním vlivům. 

Je nutné si uvědomit, že data jsou pro nás to nejdůležitější v našem počítači a tak bychom 

s nimi měli nakládat, prostě střežit je jako oko v hlavě. 

Ale i přes veškerou tuto ochranu může dojít k poškození či ztrátě dat a k řešení těchto 

vzniklých potíží by měla napomoct tato bakalářská práce. Naskýtá se samozřejmě možnost 

svěřit poškozené medium odborné firmě, která se obnovou dat zabývá, a jsou jich dnes na 

trhu desítky, nabízejí obnovu dat do 24 hodin po dodání, obnovu dat doma, obnovu všech 

typů médií, disponují týmem odborníků a skvělým hardwarovým a softwarovým 

vybavením, ale tím bychom se připravili o ten slastný pocit, kdy si sami obnovíme data, 

která nějakým způsobem zanikla. 
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1. 2. Základní postupy zjišťování závad 

„Předchozí popis svědčí o tom, že pevné disky jsou důmyslná softwarová a hardwarová 

zařízení sestavená z elektronických a mechanických součástek, která využívají nejnovější 

poznatky z oboru mikroelektroniky, mikromechaniky, teorie automatického řízení, teorie 

magnetického záznamu a teorie kódování. K opravě pevných disků jsou potřeba odborné 

znalosti, speciální vybavení, nástroje, přístroje a prostor, který vyhovuje specifickým 

podmínkám (čistá místnost). Nicméně primární diagnostiku pevného disku a opravy 

drobných závad či přepis vadných sektorů pomocí programu poskytovaného výrobcem 

však dokáže provést každý, kdo se specializuje v oboru počítačového hardware. 

Pokud není k dispozici speciální diagnostické zařízení a programové vybavení, lze pevný 

disk připojit ke zdroji počítače a jako diagnostický nástroj použít sluch. Po zapnutí 

pevného disku se roztočí vřetenový motor a na 4–7 sekund se zvýší hlasitost mechaniky. 

Poté následuje klepnutí (hlavy se vysunou z parkovací zóny) a charakteristický praskavý 

zvuk rekalibrace, který trvá 1–2 sekundy. Toto zvukové schéma si lze snadno zapamatovat, 

stačí ke zdroji několikrát připojit plně funkční pevný disk a poslouchat. 

Úspěšný proces rekalibrace při zapnutí disku svědčí o správné funkci resetovacího obvodu, 

synchronizačních hodin, mikrořadiče, řídícího obvodu a polohovacího systému 

vřetenového motoru, kanálu převodu dat a o normálním stavu magnetických hlav (nebo 

alespoň té z nich, které byla v činnosti při procesu inicializace) a firmwarových dat.  

Dalším krokem diagnostiky pevného disku je připojení k sekundárnímu IDE portu a jeho 

automatická detekce v BIOSu pomocí procedury SetUp. Pokud počítač rozpozná model 

připojeného disku, operační systém načte a spustí diagnostický software. Operační systém 

lze spustit z funkčního pevného disku připojeného k primárnímu IDE portu nebo z floppy 

disku. Nejjednodušší diagnostickou metodou je vytvoření oddílu disku, který se prověří 

procedurou FDISK a jeho následné zformátování příkazem Format d:/u. Při formátování 

pod operačním systémem DOS nebo Windows nedochází ke skutečnému „formátování“. 

Operační systém pouze zkontroluje povrch disku a poté vytvoří systémovou strukturu 

souborů zvolenou pro daný oddíl. Pokud se při formátování (kontrole) odhalí nějaké 

závady, zobrazí se na monitoru jako vadné (BAD) sektory. Tato metoda je samozřejmě 

příliš jednoduchá a nedokonalá a slouží spíše k ověření funkčnosti pevného disku nežli 
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k odhalení příčin závad či dokonce k jejich odstranění. K důkladnější diagnostice pevných 

disků slouží programy doporučené výrobci, které lze stáhnout z jejich webových stránek. 

Všechny tyto programy ale testují pevné disky v uživatelském režimu a nepřepínají do 

továrního režimu. Jejich možnosti jsou proto omezené.  

Může dojít také k poškození firmwarových dat, které disk při dalším spuštění nedokáže 

sám opravit. Tuto závadu navíce nelze opravit v žádném uživatelském režimu. Firmwarová 

data lze opravit pouze v  režimu továrním.“ [4] 

1.2.1 Úrovně formátování 

Samotné formátování se rozlišuje na 2 typy, na úroveň vysokou a úroveň nízkou.  

Formátování vysokoúrovňové je procesem, kdy se na disk zapisují informace o 

souborových systémech a rozdělování disku. Tento druh formátování si lze představit jako 

klasické uživatelské formátování. 

Formátování nízkoúrovňové je bráno jako základní, výrobce disku při něm vytváří značky 

na začátku stopy i na jejím konci, poté označí začátky sektorů. Dříve BIOS umožňoval toto 

formátování provádět, ale vzhledem k tomu, že nově ukládané informace už nemají 

takovou přesnost jako z firemního nastavení, může dojít k totálnímu poškození disku. [2] 
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1. 2. 2. SW poškození 

1) Smazaná data - způsobená lidskou činností nebo SW chybou, data na médiu skutečně 

existují, byl totiž jen odebrán jejich záznam ve file systému. Rekonstrukce těchto dat se 

provádí SW k tomu určeným.  

 

2)Zformátovaný disk - způsobeno lidským působením nebo SW chybou, řešením je opět 

použití obnovovacího softwaru, zde je také důležitá míra zabezpečení FS. 

 

3) Poškození FS – ,,většinou lze na disku nalézt a následně zrekonstruovat původní FS. 

Někdy stačí pouze přiřadit oddílům správný identifikátor. V těžších případech nelze 

zachovat strukturu adresářů a kompletní názvy souborů. Data je možno ve většině případů 

zachránit, v nejtěžších případech alespoň jako soubory které jsou očíslovány a mají 

původní příponu. Pokud nelze získat rozumné údaje z původní alokační tabulky, tato se při 

hledání dat ignoruje a disk se čte sektor po sektoru. Takovéto čtení může trvat dle velikosti 

disku řádově i desítky hodin.“ [4] 

 

4) Přepsané disky – ,,zde hodně záleží na velikosti a stáří, respektive na hustotě zápisu 

disku. Obecně čím menší disk tím je naděje na získání dat z přepsaných částí větší. Je to 

dáno velikostí oblasti kde jsou data uložena – u starších disků (cca do 8-10GB) bylo místo 

zápisu „větší“ a tím pádem byla data uložena i v bezprostředním okolí zapisované oblasti – 

přesnost nastavení hlav nebyla tak vysoká jako u dnešních disků. Tohoto jevu se využívá 

při čtení přepsaných dat. Bohužel u disků s kapacitami nad 15 GB je přesnost a hustota na 

takové úrovni, že nevznikají výše uvedené zbytkové zápisy. U současných disků je hustota 

natolik vysoká že by se při normální technologii magnetické domény vzájemně 

ovlivňovaly a časem by docházelo k samovolné ztrátě dat. Tomuto zabraňuje technologie 

„Pixie dust“ patentovaná IBM. Zjednodušeně jde o vrstvu sloučeniny ruthenia, která je 

mezi substrátem plotny a datovou vrstvou. Tím se docílí vytvoření magnetického pole 

orientovaného vertikálně, čímž se částečně eliminuje ovlivňování domén v horizontálním 

směru.“ [4] 
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1. 2. 3. HW poškození 

1) Vadné sektory – vznikají fyzickým pádem, otřesy, stářím, vznikem nečistot, je potřeba 

vytvořit kopii disku a v servisním módu disku vyhledat, zkontrolovat a zrekonstruovat FS. 

 

2) Vadná vnější elektronika - ,,způsobena obvykle přepětím v síti, či nestabilitou 

elektrického zdroje (toto obvykle vyřeší kvalitní AP zdroj). Spousta „odborníků“ si myslí, 

že pokud je poškozena deska elektroniky, stačí ji vyměnit za desku z jiného identického 

disku. Problém je, že jen málo disků je identických. Měněná deska musí mít stejnou revizi 

a stejnou verzi firmware. Dále některé disky mají v EPROM paměti uloženy údaje o 

kalibraci, které jsou rozdílné pro každý kus (zjišťují se a zapisují v konečné fázi výroby 

disku). V tomto případě je potřeba zkopírovat i obsah EPROM. Část těchto údajů je 

zapsána na plotnách v servisní oblasti disku. Některé typy disků mají tyto údaje všechny 

uloženy na plotnách. V případě, že některá z uvedených podmínek není splněna, data 

nejdou přečíst, nebo dojede dokonce k přepsání ploten. Bohužel pokud dojde k poškození 

vnější elektroniky je často poškozena i elektronika vnitřní.“ 

 

3) Vadná vnitřní elektronika – podobně jako v předchozím případě způsobeno často 

nestabilitou elektrického zdroje, ale v tomto případě je již potřeba disk otevřít. To je nutno 

provádět v bezprašném prostředí (Cleanroom - specializované pracoviště). ,,Při takto 

provedeném neodborném úkonu může snadno dojít k poškrábání ploten. Hlavičky mohou 

být parkovány v určité části ploten – tato část vypadá jako zdrsněná, případně v jakémsi 

doku mimo plotny. Někdy se stane, že při události kdy dojde k poškození elektroniky jsou 

hlavičky vystaveny a začnou chaoticky zapisovat. Další komplikace může nastat tím, že se 

hlavičky nedostanou do parkovací zóny. Pak dojde k jejich „přilepení“ na plotnu. Pokud se 

podaří disk ještě zapnout, dojde většinou k utržení jedné či více hlaviček a následnému 

rozrytí ploten – získání dat je takřka nemožné – rychlost hlavy přilepené k plotně je cca. 

80km/h (7200 ot/min disk) a při tom náhle potká pahýl ramene bezcílně bloudícího nad 

plotnou. Po otevření takového disku uzříte něco, co připomíná poničenou gramofonovou 

desku.“ [4]  
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4) Mechanické poškození ploten disku – obvykle po proniknutí prachových částic do 

disku, kde dojde k znehodnocení ploten. Jedná se o časově velmi náročnou operaci, toto 

poškození je o to závažnější, že obvykle při poškození jedné jediné plotny dochází 

k poškození všech dat na disku, protože ty jsou rozložena různě po plotnách, z důvodu 

urychleného čtení disku. Možnost opravy disku v tomto případě závisí na tom, v jaké míře 

jsou plotny poškozeny a samozřejmě se musí provádět na specializovaném pracovišti 

 

5) Motorické poruchy – způsobeny výrobními vadami či opotřebením dochází 

k poškození ložisek motoru, či přímého spálení motorku disku. V tomto případě se musí 

plotny vyjmout a přenést do speciálního zařízení. 

 

6) Poškození servisní oblasti disku – Harddisk má ve zdrojovém kódu vlastní operační 

systém. Při poškození těchto dat je třeba v servisním módu výrobce tyto data obnovit a 

doufat, že nejsou poškozena natolik, že jejich oprava bude nemožná. [4] 
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1. 3. Paměťové karty 

Tyto záznamové média dnes velice často používané pro svou velikost, myšleno co do 

rozměru fyzických, tak i rozměrů paměťových jsou velmi náchylné na statickou elektřinu a 

taktéž se nedoporučuje dotýkat se kovových částí. Nejčastějším problémem při práci s daty 

na těchto kartách je kompatibilita přístrojů, ve kterých jsou používány, protože dnes 

existuje mnoho používaných standardů a karta, která vám funguje v jednom přístroji, 

nemusí bez zformátování fungovat v přístroji druhém. Obvykle při potížích s daty na 

těchto médiích pomáhá přenos dat do PC, kde se již s těmito daty dá lépe pracovat. 

Zajímavé je i ukládání dat na takovou kartu, data jsou systematicky rozmístěna po celé 

kartě (z důvodu omezeného počtu zápisů na tyto karty). 

Při jakémkoliv poškození či ztrátě dat na kartě je potřeba z karty získat binární otisk 

obsahu paměťového čipu, podobně jako u pevných disků. Mezi hlavní příčiny nemožnosti 

přečíst kartu patří poškození konektoru a s tím související nemožnost čtecího zařízení kartu 

přečíst, tato vada patří mezi ty lehce řešitelné, protože není porušen čip a tak výměna 

konektoru toto řeší. Mezi ty hůře řešitelné patří poškození kapalinou, protože kapaliny 

agresivně narušují čipy v kartě. V tomto případě je třeba toto řešit co nejrychleji. Méně 

známým způsobem ztráty dat je kapacita média, mnohá čtecí zařízení nedisponují 

softwarem podporující vyšší kapacitu a tím pádem můžou přepsat oblast karty v místech, 

kde už máme uložená data. To je v tomto případě neřešitelný problém, protože na rozdíl od 

pevného disku neexistuje na kartách klasický FS a tím pádem způsob jak se navrátit 

k obsahu. Proto zde platí, co se na kartě přepíše, zůstane přepsáno.[6] 
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1. 4. Optické disky 

1) Špinavý povrch disku - může způsobovat špatné čtení či chybové hlášení při čtení, či 

náhle ukončení instalace z důvodu nečitelnosti CD/DVD, z této příčiny je nutné udržovat 

médium neustále čisté, nevystavovat jej velké tepelné námaze či fyzickým vlivům. Také je 

velice vhodné mít disk při nepoužívaný uskladněný v plastovém krycím obalu. V případě 

takového problému se dá použít program, který bude se opakovaně snažit přečíst data i za 

použití snížení velikosti čtecího bloku. V principu takový software dokáže řešit všechny 

problémy vzniklé u optických médií, protože díky své jednoduché stavbě neexistuje tolik 

možných závad jako u HDD.  

 

2) Poškozený povrch- škrábanci či oděrkami jde vsadit do speciálního zařízení (cena ve 

firmě zabývající se tímto problémem je obvykle do 100 Kč/ks), které polykarbonátový 

povrch disku přeleští a tím odstraní škrábance a médium lze používat opět jako nové. Také 

jsou v prodeji leštící sady obsahující kapalinu a kousek látky, sloužící k aplikaci kapaliny a 

leštěním se má dosáhnout opravy. V praxi, ale bohužel nefungují.  

 

3) Poškození způsobené nekvalitním médiem- může nastat při používaní levných disků, 

data se při vypalování nezaznamenají na médium v potřebné kvalitě, a proto se brzy stávají 

nečitelná nebo poškozená. Řešením je používání kvalitních CD známých výrobců a 

v případě problému s již existujícím nečitelným cd diskem aplikace speciálního softwaru. 

 

4) Záznamová část - v případě, že poškození v záznamové části bude většího rozsahu, tj. 

např. poškrábané velké množství plochy disku neexistuje možnost jak data obnovit a 

takový disk není k obnově použitelný. 
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2. KATEGORIZACE PROGRAMŮ NA OBNOVU DAT 

V následující tabulce jsem uvedl nejznámější a nejpoužívanější programy na obnovu a 

rekonstrukci dat, v tabulce je druh programu a to nejdůležitější a to jeho schopnosti,  

čili to, co daný program ovládá, jeden z nejdůležitějších faktorů, který bude rozhodovat o 

výběru programu k testovací části. 

Rozdělení-podle funkce- Dalším rozdělením je rozdělení dle druhu použití, čili lze 

programy rozdělit vlastně na další dvě skupiny a to programy s komplexní funkcí, čili 

zvládající obnovu či rekonstrukci dat z různých médií a dále na programy specializující se 

na přesný druh média a tím tedy úzce specializované. 

Tyto programy volně stáhnutelné z internetu by se daly primárně rozdělit do dvou skupin a 

těmi jsou programy freeware, které jsou k dispozici zcela zdarma, či je možná dobrovolná 

finanční podpora firmy a tím další rozvoj softwaru a programy shareware, které jsou 

k dispozici v podobě dem, čili programů neobsahujících všechny funkce nebo časově 

omezeného použití. 

Ty bych rozdělil na 4 skupiny: optická média, paměťové karty, rekonstrukce poškozených 

dat na HDD a rekonstrukce smazaných dat  

Do následující tabulky jsem umístil 20 takovýchto programů, z kterých poté následně 

náhodně 12 otestuji na vybrané chyby a z nich následně vyberu nejvhodnější k danému 

použití. 

Programy v následující tabulce jsou řazeny abecedně a tučně zvýrazněné budou podrobeny 

požadovaným testům. 

Vysvětlivky k tabulkce 

Druh: SW   = znamená shareware, čili software s autorským právem, který je zpravidla   

                        omezen časovou licencí, pro další používání musí uživatel zaplatit   

                        požadovanou  částku. 

     FW  = znamená freeware, čili software bezplatný, ale uživatel může vývojáře  

                 finančně podpořit.  

Obnova smazaných dat - podporované funkce černě vyplněny 
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Název 

programu 
Druh 

Obnova smazaných dat 

Optické 

disky 

F  

D 

D 

H

D

D 

Paměť. 

karty 

Aktive@File 

Recovery 

SW     

Avira 

Rescue 

System 

FW     

CD 

Recovery 

Toolbox 

FW      

CD/DVD 

Data 

Recovery 

SW      

Dead disc 

doctor 

FW     

Dvdisaster FW      

EASEUS 

Recovery 

FW     

Easy Data 

Recovery 

SW     

eDATA 

Unerase 

SW     

Get 

Databack 

SW     
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Název 

programu 
Druh 

Optické 

disky 

F  

D 

D 

H

D

D 

Paměť. 

karty 

CheckDisc FW     

Media 

Doctor 

FW     

MindSoft 

undelete 

SW      

Norton 

Ghost 

SW      

Pandora 

Recovery 

FW      

PC 

Inspector 

File 

Recovery 

FW      

Recover 

My Files 

SW      

Recuva FW      

Undelete 

plus 

FW      

Zero 

Assumption

Digital 

Image 

Recovery 

FW      

Tabulka 1-Programy na obnovu a rekonstrukci dat 
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3. ANALÝZA FUNKCÍ PROGRAMŮ 

Obnova smazaných dat - v této funkci program vyhledává záznam ve file systemu, a 

pokud najde odpovídající nepřepsaný záznam, nabídne možnost obnovy. 

Obnova poškozených dat - u této funkce program vyhledá pozůstalé záznamy v FS a 

pokusí se pospojovat odpovídající části, pokud není možno nalézt všechny požadované 

části, pokusí se pospojovat pozůstalé části těchto souborů a spoléhá na možnost částečné 

ztráty dat jak se tomu děje při kompresi. 

Programy byly testovány na obnovu smazaného zvukového záznamu MP3, obrázku JPG  a 

textového dokumentu DOC. Dále byly programy testovány na různá média a to Harddisk, 

CD disk a SD karta. Postup byl následující: předem jsem připravil data určená k smazání 

pro každý program zvlášť umístěná ve vlastní složce (z důvodu nezmýlení se při určování 

výsledků), všechny programy na obnovu jsem předem nainstaloval na testovanou jednotku 

a poté postupně pro každý program prováděl obnovu požadovaných dat. Po provedené 

obnově každého programu jsem uvedl počáteční podmínky dat do předchozích stavů 

z důvodu nastavení identických podmínek, aby některý software nebyl zvýhodněn před 

jiným, protože smyslem této práce je pravdivě analyzovat a provést obnovu dat tak, aby 

komukoliv, kdo do ní nahlédne, byla nápomocna při řešení problému se ztrátou dat. 

 

Vysvětlivky k tabulkám 

 

Netestováno   = program disponuje danou funkcí, ale nebyl na ni testován 

Neumoţňuje   = program nedisponuje danou funkcí na obnovu příslušného typu 

Nevyhovuje  = program neobnovil slíbená data nebo obnovil, ale ty potom nešly    

    přečíst nebo vykazovaly chyby 

Ok     = vše v pořádku, program bezchybně obnovil  
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3. 1. CD Recovery Toolbox 

Program k obnově dat z poškrábaných nebo poškozených CD disků, skenuje sektory na 

disku a data, která je ještě možné obnovit, zkopíruje na harddisk. Tento program je velmi 

účinný při obnově souborů z poškrábaných CD. 

smazaný JPG DOC MP3 

HDD neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

SD karta neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

poškozené 

CD 

netestováno netestováno ok 

Tabulka 2-Výsledky testů programu CD Recovery Toolbox 

 

 

Obrázek 1-Náhled programu CD Recovery Toolbox 
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3. 2. CD/DVD Data Recovery 

Slouží k záchraně dat z poškrábaných nebo nečitelných CD a DVD disků, skenuje sektory 

na disku a data, která je ještě možné obnovit, zkopíruje na harddisk. Tento program je 

velmi účinný při obnově digitálních multimediálních souborů, audio, video, obrazové 

soubory, MPEG, AVI, RM, MP3, JPEG, i na poškozené dokumenty a textové soubory. 

Podporuje mnoho typů optických disků jako například CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-

ROM, DVD-R, DVD RW. 

 

smazaný JPG DOC MP3 

HDD neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

SD karta neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

poškozené 

CD 

netestováno netestováno ok 

Tabulka 3-Výsledky testů programu CD/DVD Data Recovery 

 

                   .  

Obrázek 2-Náhled programu  



Pavel Kolačanský: Obnova a rekonstrukce smazaných dat a dat z poškozených disků 

 

2009                                                                                                                                    17 

 

3. 3. Dead disc doctor 

Obnova dat z CD a DVD, velice jednoduchý program na obsluhu, jen se vybere médium a 

to se nechá obnovovat. Pokud zjistí nečitelnost, automaticky sníží velikost čtecího bloku, 

zkopíruje co je možné a přeskočí ty, které nelze číst. Bohužel v mém případě se program 

opakovaně zastavil na určité stopě a několik hodin se z ní nedokázal přesunout dále. 

 

smazaný JPG DOC MP3 

HDD neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

SD karta neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

poškozené 

CD 

netestováno netestováno nevyhovuje 

Tabulka 4-Výsledky testů programu Dead disc doctor 

 

 

Obrázek 3-Náhled programu Dead disc doktor 
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3. 4. Easy DataRecovery 

Zvládá obnovovat obrázky, dokumenty, hudbu, video a jiné. Nabízí také krizové centrum 

pro komunikaci. Po spuštění programu můžete zvolit, zda chcete obnovu smazaných 

souborů, poškozených či jiné, poté zvolíte název hledaného souboru nebo ponecháte *. *, 

který vyhledá všechny dohledatelné soubory, pak dáte vyhledávání, za velmi nešťastné 

považuji nutnost znát 100% strukturu souboru, po nalezení všech souborů dohledáváte ve 

složkách, čili pokud nevíte, kde přesně soubor byl, zbytečně tratíte čas, dalším negativem 

je to, že není možnost soubor, který chcete uložit obnovit na stejnou jednotku, na které byl, 

čili další komplikace. Navíc zkušební verze vám neumožní data zcela obnovit. Můžete si je 

pouze prohlédnout a překontrolovat jejich obsah. Pro obnovu je pak nutné zakoupit licenci 

příslušné verze programu. 

smazaný JPG DOC MP3 

HDD ok ok ok 

SD karta ok ok ok 

poškozené 

CD 

neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

Tabulka 5-Výsledky testů programu Easy DataRecovery 

 

 

Obrázek 4-Náhled programu Easy DataRecovery 
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3. 5. MediaDoctor 

Program je freeware, dává nám možnost updatů z internetu, anglická lokalizace. Zvládá 

obnovovat poškozené obrázky, dokumenty, hudbu, video a jiné a to i CD i z HDD, ale 

smazané nalézt nedokáže. Mapuje chybné sektory na disku, dává možnost pauzy při 

obnovovacím procesu, velká rychlost. Po spuštění programu si vyberete, z jakého média 

obnovu požadujete a spustíte obnovu. I tento program funguje na principu zápisu všeho, co 

přečte a vynechání nečitelných sektorů, které jsou v koncovém obnoveném souboru 

nepostřehnutelné. 

 

smazaný JPG DOC MP3 

HDD neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

SD karta neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

poškozené 

CD 

netestováno netestováno  ok 

Tabulka 6-Výsledky testů programu MediaDoctor 

                           

 

Obrázek 5-Náhled programu MediaDoctor 
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3. 6. Mindsoft undelete 

Shareware, umožňuje obnovu smazaných či poškozených dat z HDD, velmi jednoduchý na 

ovládání, po spuštění vyberete pevný disk, viz Obr. 6, ze kterého chcete data obnovit a dáte 

prohledávat požadovaný disk. Software mnoho hodin analyzoval disk, a poté se opakovaně 

zastavoval a restartoval, tím nedokončil analýzu a nebylo možné požadovaná data obnovit. 

smazaný JPG DOC MP3 

HDD nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje 

SD karta neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

poškozené 

CD 

neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

Tabulka 7-Výsledky testů programu Mindsoft Undelete 

 

 

Obrázek 6-Náhled programu Mindsoft Undelete 
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3. 7. Pandora Recovery 

Má 3 základní schopnosti, první je pouze prohlédnout disk, druhou je prohledat disk na 

smazané soubory a třetí je hloubkové hledání na poškozeném disku. Program přímo 

doporučí ukládat obnovu jinam a ještě se zeptá zda-li hledaný soubor není jen v koši., což 

může ušetřit zbytečnou práci, když omylem považujeme soubor za smazaný. Nevýhodou je 

však nutnost znalosti hierarchie souborů nebo alespoň znalost názvu souboru, velikosti či 

data vytvoření. Program sice našel mnoho souborů, ale ne ty data, která byla uživatelem 

požadována. 

smazaný JPG DOC MP3 

HDD nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje 

SD karta neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

poškozené 

CD 

neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

Tabulka 8-Výsledky testů programu Pandora Recovery 

 

 

Obrázek 7-Náhled programu Pandora Recovery 
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3. 8. PC Inspector File Recovery 

Obnovuje smazaná data, ztracená data, obnovuje soubory s původním názvem, velmi 

jednoduchý na obsluhu, viz Obr. 8, obnovitelné soubory zobrazuje zeleně a neobnovitelné 

červeně. Dává možnost obnovit některé typy souborů i za podmínek, že je poškozena jejich 

hlavička.  Prográmek našel požadované soubory, ale bylo nutno vybavit si strukturu a data 

si ručně ve složkách dohledat. 

smazaný JPG DOC MP3 

HDD ok ok ok 

SD karta ok ok ok 

poškozené 

CD 

neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

Tabulka 9-Výsledky testů programu PC Inspektor File recovery 

 

 

Obrázek 8-Náhled programu PC Inspektor File recovery 
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3. 9. Recover My Files 

Sice uživatelsky jednoduchý  prográmek, který slibuje obnovu dat poškozených i 

smazaných, po zformátování i po reinstalaci Windows, poškozených virem, umožňuje 

náhled smazaných souborů před obnovou, je kompatibilní s mnoha operačními i 

souborovými systémy, ale jak je vidět v Tabulce č. 10, na obou testovaných médiích 

obnovil dokument s chybami v textu, obrázek JPG hlásil jako poškozený a MP3 se nedala  

vůbec spustit. 

smazaný JPG DOC MP3 

HDD nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje 

SD karta nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje 

poškozené 

CD 

neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

Tabulka 10-Výsledky testů programu Recover My Files 

 

 

Obrázek 9-Náhled programu Recover My Files 
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3. 10. Recuva 

Program je freeware, dává nám možnost updatů z internetu, česká lokalizace, umožňuje 

hloubkové hledání a taky je schopen obnovovat strukturu adresáře. Zvládá obnovovat 

smazané obrázky, dokumenty, hudbu, video a jiné. Skvělé ovládání zvládne i nezkušený 

uživatel, po spuštění programu se uživateli nabídne menu, ve kterém si zvolí typ souboru, 

který chce najít a poté zadá jen kde se má hledat a program začne úložiště prohledávat a 

poté zanalyzuje obsah těchto souborů a zobrazí možné obnovitelné soubory, které jsou 

označeny zeleně a červeně označené neobnovitelné. Program dosáhl při testování skvělých 

výsledků, i když při obnově z karty změnil název souborů, což částečně zkomplikovalo 

dohledání těchto dat. 

smazaný JPG DOC MP3 

HDD ok ok ok 

SD karta ok ok ok 

poškozené 

CD 

neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

Tabulka 11-Výsledky testů programu Recuva 

 

 

Obrázek 10- Náhled programu Recuva 



Pavel Kolačanský: Obnova a rekonstrukce smazaných dat a dat z poškozených disků 

 

2009                                                                                                                                    25 

 

3. 11. Undelete plus 

Program je freeware, dává nám možnost updatů z internetu, česká lokalizace. Zvládá 

obnovovat adresářovou strukturu, smazané obrázky, dokumenty, hudbu, video a jiné. Po 

spuštění programu můžete přiblížit ve filtrech soubor, který hledáte a poté zadáte 

skenování a program projede celý PC, najde všechny obnovitelné soubory, až půl roku 

zpět, a z nich si potom vyberete, který hledáte. V mém případě sice program našel na 

pevném disku, které jsem hledal, ale velikost dat po obnovení byla rovna 0, z SD karty 

data také obnovil, ty ale pro změnu měly změněn název, což opět zkomplikovalo mou 

práci. 

smazaný JPG DOC MP3 

HDD nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje 

SD karta ok ok ok 

poškozené 

CD 

neumožňuje neumožňuje neumožňuje 

Tabulka 12-Výsledky testů programu Undelete PLUS 

 

 

Obrázek 11- Náhled programu Undelete PLUS 



Pavel Kolačanský: Obnova a rekonstrukce smazaných dat a dat z poškozených disků 

 

2009                                                                                                                                    26 

 

3. 12.         ZeroAssumption Digital Image Recovery 

Slouží k obnově smazaných dat z vyměnitelných médií. Uživatelské prostředí je velice 

příjemné a jednoduché a program zvládne i úplný analfabet, viz obr. 12. Po spuštění si 

vyberete médium, které chcete obnovit a vyberete adresář, kam se mají data uložit. Tím že 

vyhledá opravdu mnoho fotek zpět (řádově i 5 let na HDD) se stává proces obnovy 

zdlouhavým, automaticky obnoví vše bez možnosti výběru, pro názorný příklad uvedu: 

2% z obnovy = 2000 fotek, a co je nejhorší, řadí poté fotky za sebe a přiřazuje jim 

pořadové číslo, čili dohledat tu správnou je záležitost na mnoho hodin, možná i měsíců a 

let. 

smazaný JPG DOC MP3 

HDD nevyhovuje neumožňuje neumožňuje 

SD karta ok neumožňuje neumožňuje 

poškozené 

CD 

netestováno neumožňuje neumožňuje 

Tabulka 13-Výsledky testů programu Zero Assumption Digital Image Recovery 

 

Obrázek 12- Náhled programu Zero Assumption Digital Image Recovery 
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4. DOPORUČENÉ PROGRAMY PRO OBNOVU DAT 

Při výběru SW může být prvním hlediskem, které nás bude zajímat to, zda-li budeme mít 

program freeware, čili ten co je zdarma nebo shareware, čili ten co je placený, což je 

vcelku pochopitelné, protože každý z nás chce utrácet za software co nejméně. Je ale třeba 

také chápat softwarové firmy, protože vývoj softwaru jako takového je velice nákladnou 

záležitostí. 

Z mnoha programů, které jsou dneska všude na internetu k dispozici jsem vybral 12 

takových, které považuji za nejvhodnější k otestování, k tomuto závěru sem došel po 

konzultaci s odborníky z oboru a také četností stahování a následujících zkušeností 

uživatelů na serveru www.stahuj.cz, odkud sem požadované programy k otestování získal. 

Programy jsem rozdělil v poměru 8 na testování HDD a paměťových karet a 4 na 

otestování optických médií.   

Programy byly testovány na obnovu zvukového záznamu MP3, obrázku JPG  a textového 

dokumentu DOC. Dále byly programy testovány na různá média a to Harddisk, CD a SD 

karta viz Kapitola 3. Výsledky u obnovy dat na HDD a kartách byly velmi různé, zatímco 

u obnovy dat na optických médiích byly programy ve většině úspěšné. 

Pro doporučené použití programu jsem vytvořil 2 skupiny: 

  První skupinou je obnova a rekonstrukce dat z pevných disků a výměnných karet  

  ( SD,MMC, USB). 

  Druhou skupinou je obnova z optických médií.  

  Důvod tohoto rozdělení jsem zvolil s ohledem na médii používaný FS.  

Z předešlých tabulek s výsledky je zřetelně jasné, které programy v modelových situacích 

uspěly a které nepřinesly požadovaný výsledek. Nevýhodou takových testů je, že může 

nastat taková situace, že v realitě dojde úplně k jinému typu ztráty dat na jiném médiu a 

programy se mohou zachovat zcela odlišně, velmi totiž záleží na vstupních parametrech  

a nakládáním s daty. Tato práce by měla pouze poukázat, jak nakládat s daty po ztrátě  

a jakým způsobem se řeší vzniklá situace a vybrat nejvhodnější programy. 

 

http://www.stahuj.cz/
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4. 1. Obnova z HDD a paměťových karet 

Jako první bych doporučil program Recuva, který obnovil vše, co se od něj požadovalo., 

tedy jak dokument, tak obrázek i videonahrávku a to z obou médií. Mezi největší výhody 

patří to, že je freeware, má velmi jednoduché a přehledné ovládání a mezi hlavní přednost 

patří podpora češtiny. Za mínus považuji, že při obnově z výměnné karty změnil název 

souboru a zvládá pouze obnovu smazaných dat. Přehledně označil data, která zvládne a 

která nezvládne obnovit, ve vedlejším okně zobrazil možné informace a náhled těchto dat. 

Na druhém pomyslném místě se umístil program Pc Inspektor recovery, který také obnovil 

vše, co se od něj požadovalo, také je freeware, má velmi jednoduché a přehledné ovládání. 

Za mínus považuji, že má pouze anglickou lokalizaci a při obnově je třeba znát strukturu 

obnovovaných souborů, čili dohledávání souborů je občas komplikované a zvládá také 

pouze obnovu smazaných dat. 

Na třetí místo bych dosadil produkt Easy DataRecovery, který je soubory fyzicky 

neobnovil, protože ve verzi shareware, která je volně k dispozici umožňuje pouze náhled 

na smazané soubory, v případě potřeby obnovy je nutná registrace a zaplacení softwaru, 

ale zase na rozdíl od dvou výše uvedených umožňuje navíc i obnovu poškozených dat 

z HDD či zformátovaného HDD, jedná se tedy o software komplexnějšího použití, o čemž 

vypovídá i úroveň uživatelovy obrazovky. Bohužel také pouze anglická lokalizace, což 

může méně zkušeným uživatelům způsobovat problémy. 

4. 2. Obnova z optických médií 

Jak sem již uvedl výše, při obnově z optických médií byla úspěšnost obnovy vyšší, což je i 

dáno druhem testované poruchy, 3 ze 4 programů zvládli obnovu na výbornou a tak o 

finálním pořadí rozhodli opravdové detaily a osobní sympatie. 

Nejlépe při obnově z optických médií bych hodnotil programy Media Doktor a CD 

recovery toolbox, data z poškozeného disku obnovily bezchybně, rychle, jsou nenáročné na 

obsluhu, velice rychlé. Data jsou uložena do nově vytvořených složek, uživatel je předem 

informován o jejich adrese. 
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Na třetím místě se umístil program CD/DVD Data Recovery, který byl sice pomalejší 

v čase obnovy, ale obnovil požadovaná data, tento již není freeware a je v tomto případě 

k dispozici na určitou dobu k otestování, poté je třeba pro další používání zakoupit licenci. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat funkce softwaru a postupy využívané při 

rekonstrukci a obnově dat v modelových situacích a popsat příčiny těchto chyb s možností 

předcházení těmto chybám. 

Při tvorbě mé práce jsem v první fázi vypracoval teoretickou část, zaměřenou na popis 

metod a algoritmů využívaných při obnově a rekonstrukci smazaných dat a dat z 

poškozených disků. Na tuto část navazuje popis analýzy příčin chyb, z tohoto důvodu jsem 

je uvedl společně v jedné kapitole.  

V druhé fázi jsem se zaměřil na část praktickou, kde jsem systematicky kategorizoval 

programy využívané k obnově dat a jejich rekonstrukci. Po jejich sepsání jsem vybral 

odpovídající vzorek a na něm aplikoval modelové situace. 

Jako první jsem zvolil obnovu dat z optických disků, které jsem považoval za méně 

náročné k obnově a zároveň jsem analyzoval funkce těchto obnovovacích nástrojů. Data 

která jsem při analýze získal jsem pro přehlednost uvedl v tabulkách. Následně jsem zvolil 

obnovu dat z pevného disku a přenosné SD karty. Znovu jsem analyzoval jejich funkce a 

po otestování na modelových případech jsem získaná data znázornil v tabulkách. 

V poslední části jsem data porovnal a navrhnul tři nejvhodnější programy pro každou 

skupinu. Tedy tři programy pro skupinu pevné disky a paměťové karty a tři programy pro 

skupinu optických disků. Z tohoto návrhu by mělo být každému uživateli jasné, které 

programy na obnovu vhodné jsou a které přinesou uživateli více práce při zpětném 

získávání dat, případně se mu s těmito programy nepodaří data obnovit vůbec. 

Závěrem bych rád uvedl, že tato práce pro mě byla velkým přínosem, a to ať už z pohledu 

nabití nových znalostí a získání většího rozhledu v této problematice, tak i v získání 

kontaktu na lidi pracující v tomto oboru. Bohužel sem se chtěl více zaměřit na obnovu 

poškozených pevných disků, ale z časové a pracovní vytíženosti lidí pracujících ve firmách 

zabývající se obnovou se toto nemohlo uskutečnit, tak mi alespoň poskytli materiály, ze 

kterých sem při tvorbě této práce mohl čerpat. Do obnovy poškozených HDD sem se tedy 

pustil sám se specializovaným softwarem, ale disky, které jsem si obstaral byly buď 

naprosto zdravé nebo stačilo pouze disk přeformátovat a po instalaci nového operačního 

systému fungoval jako předtím. Toto odvětví mě velmi zaujalo i přes zaměření pouze na 
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softwarové chyby a rád bych se v tomto oboru dále zdokonaloval, například v navazující 

diplomové práci při práci zaměřené více na chyby hardwarové, při účasti společnosti 

zabývající se touto prací. 
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