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mrohlašujáI=že=jsem=íuío=bakalářskou=érácá=vyéracoval=samosíaíněK==
rvedl=jsem=všechny=láíerární=érameny=a=éublákaceI=ze=kíerČch=jsem=čeréalK==

=
=
=

s=lsíravě=dne=SKkvěína=OMNN====__________________=



Absírakí 
=

bvení=janagemení= je= jednou= z=hlavních= čánnosíí= érovozu= fT= and=cílem= íéío=bakalářské=
éráce=je=navrhnouí=deságn=bvení=janagemení=érocesu=éodle=fTfi=sP=–=moderníI=séolehlávČ=a=
efekíávníK=Taío=bakalářská=éráce=je=rozdělena=do=dvou=čásííW=érvní=čásí=je=íeoreíáckáI=zabČvající=
se= fTfiem= a= jeho= odlášnosímá= v=éřísíuéu= k=bvení= janagemeníu= ve= verzích= O= a= PI= druhá= čásí=
obsahuje= navrženČ= deságn= bvení= janagemení= sysíémuK= kavrženČ= deságn= je= založen= na=
érakíáckČch=zkušenosíech=s=bvení=janagemení=and=jeho=ámélemeníace=od=éředních=svěíovČch=
dodavaíelůK=

 
hlíčová slova 
 

fTfiI=bvení=janagemení=

 
 
 
 
 
Absírací 
=

bvení=janagemení=ás=one=íhe=maán=acíáváíáes=of=fT=oéeraíáons=and=íhe=aám=of=íhás=bachelor=
íheses=ás =ío =éroéose=a =deságn=of =íhe=bvení =janagemení =érocess=accordáng=ío=fTfi=sP=J =ío =be=
modernI =reláable =and =effácáeníK =Thás =íhesás =ás =séláííed =ánío =íwo =éarísW =fársí =éarí =ás =íheoreíácalI =
dealáng=wáíh=fTfi= =and=dáfferences= án=sO=and=sP=aééroach=ío=íhe=bvení=janagemeníI=second=
éarí= coníaáns= éroéosed= deságn=of= íhe=bvení= janagemení= sysíemK=mroéosed= deságn= ás= based= on=
érakíácal= exéeráence= wáíh= bvení= janagemení= and= áís= ámélemeníaíáons= from= íhe= maán= world=
vendorsK=

 
hey words 

=
fTfiI=bvení=janagemení=



lBpAe=

N Úvod KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK N 

O fnformaíáon Technology fnfrasírucíure iábrary EfTfiF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P 
OKN=Co=je=fTfiKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P 
OKO=eásíoráe=vznáku=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P 
OKP=fTfi=sO=vsK=fTfi=sP=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4 
OK4=aefánáce=éojmů=a=érocesůKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4 

OK4KN=aohoda=o=úrovních=služebI=mrovozní=doba=služby=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=R 
OK4KO=honfágurační=éoložkaI=honfágurační=daíabázeI=pysíém=sérávy=konfágurací=KKKKKKKKKKKKKK=R 
OK4KP=bvení=janagemení=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=R 
OK4K4=fncádení=janagemení=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=S 
OK4KR=mroblem=janagemení=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=S 

P bvení janagemení a jeho vČvojKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T 
PKN=bvení=janagemení=z=éohledu=fTfi=sO=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=T 
PKO=bvení=janagemení=z=éohledu=fTfi=sP=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=U 

PKOKN=cálírování=a=kaíegorázace=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=U 
PKOKO=horelace=a=vČběr=akce=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=V 
PKOKP=oeváze=a=uzavření=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=V 

4 kávrh sysíému éro éodéoru bvení janagemeníu v souladu s fTfi sP KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NM 
4KN=sČchozí=éožadavky=a=návrh=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NM 
4KO=wéracování=bveníů=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NP 

4KOKN=lchrana=éroíá=éřeíížení=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NS 
4KOKO=kízkoúrovňovČ=fálír=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NU 
4KOKP=mřevod=do=jednoíného=formáíu=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NU 
4KOK4=ldsíranění=duélácáíních=bveníů=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NV 
4KOKR=horelace=#N=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NV 
4KOKS=fnclusáve=cálír=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NV 
4KOKT=lbohacování=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OM 
4KOKU=bxclusáve=cálír=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OM 
4KOKV=horelace=#O=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ON 
4KOKNM=mřerušení=monáíorángu=EblackouíF=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ON 
4KOKNN=wíráía=séojení=s=monáíorovanČm=zařízením=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=O4 
4KOKNO=honírola=mrovozní=doby=služby=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OS 
4KOKNP=waslání=auíomaíáckČch=uéozornění=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OU 

4KP=oozhodnuííI=zda=je=služba=ovlávněna=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OU 
4KPKN=oozhodovací=érocesKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PM 

4K4=syhledání=syméíomůI=éřáéojení=k=fncádení=íákeíu=a=vyhodnocení=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PN 

R wávěr KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PP 

S moužáíá láíeraíura KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P4 
=



J=N=J=
 

N Úvod 
s=současné= době= dochází= k=érudkému= rozvojá= ánformačních= íechnologáíI= a= s=íím= jsou=

séojeny=velké=nároky=na=hardwareI=sofíwareI=a=hlavně=na=jejách=séolehlávosí=a=dosíuénosíK=

pe= síouéajícímá= nároky= v=oblasíá= ánformačních= íechnologáí= jáž= séolečnosíá= uéoušíějí= od=
áníerních= fT= odděleníI= a= éřenechávájí= sérávu= svČch= ánformačních= sysíémů= séecáalázovanČm=
séolečnosíem= érosířednácívím= ízvK= ouísourcánguK= luísourcángem= éřenášejí= čásí= svČch= rázák=
séojenČch= s=chodem= ánformačních= sysíémůI= a= ío= jak= hardwaru= íak= á= sofíwaruI= na=
ouísourcángovou=séolečnosíI=kíerá=élně=zabezéečuje=sérávnČ=chod=sysíémůK=

gedním= z=hlavních= důvodů= éro= ouísourcáng= jeI= kromě= jáž= zmíněnČch= síuéňujících= se=
nárokůI= rychlá= reakce= v=éříéadě= nefunkčnosíá= sysíémůK= aíky= rychlé= reakcá= je= možno=
mánámalázovaí=následnČ=doéad=jejách=nefunkčnosíáK=

mro= zajášíění= íéío= rychlé= reakce= jsou= ouísourcángovČmá= séolečnosímá= využívány=
sofíwarové= násíroje= umožňující= monáíoráng= ánformačních= sysíémů= a= jejách= koméonení= –=
síťovČch=zařízeníI= oéeračních= sysíémůI= aélákacíI= úložášíí=daí= aéodK= Tyío= monáíorovací= násíroje=
jsou=schoény=okamžáíě=odhaláí=odchylku=od=defánovaného=síavuI=auíomaíácky=vykonaí=éoířebné=
samooéravné=funkce=a=ohlásáí=íuío=událosí=v=éříéadě=selhání=samooéravnČch=funkcíK=

péolečnosíáI= kíeré= v=současné= době= nabízejí= ouísourcáng= ánformačních= sysíémů= a= kíeré=
éaíří=mezá= hlavní= svěíové=séolečnosíá= v=íéío= oblasíáI= séravují=a= monáíorují= deseíáíásíce=zařízeníI=
kíeré= éosílají= záznamy= o= událosíech= do= áníerního= ánformačního= sysíémuI= kde= se= zéracovávajíK=
szhledem= k=obrovskému= množsíví= ánformací= a= událosííI= kíeré= jsou= íěmáío= monáíorovanČmá=
zařízenímá=hlášenyI=není=v=ládskČch=sálách=manuálně=konírolovaí=jednu=událosí=éo=druhéK=

Toío= obrovské= množsíví= ánformací= a= událosíí= je= důsledkem= íohoI= že= se= v=éoskyíování=
služeb= v=oblasíá= ánformačních= íechnologáí= rozvánuly= érocesy= umožňující= efekíávní= érácá=
s=ánformacemá=a=událosímáK=

Taío=bakalářská=éráce=je=zaměřena=je=na=bvení=janagemení=érocesK=bvení=janagemení=
je=érocesI= kíerČ=zéracovává=éřácházející= ánformace=a= událosíá=a=éroío=s=rozvojem=ouísourcángu=
nabČvá= na= síále= věíší= důležáíosíáK= Cílem= íéío= éráce= je= návrh= bvení= janagemeníu= íakI= aby=
umožňovaí= co= nejefekíávnější= zéracování= jednoílávČch= ánformací= a= událosííI= umožnál= co=
nejrychlejší=reakcá=v=éříéadě=éoííží=monáíorovaného=sysíému=a=íím=mánámalázoval=čas=éoířebnČ=
éro=oéravu=a=s=íím=séojené=nákladyK=

s =kaéáíole =čK =O =je =síručně=éoésán =fTfiI =co =je =éod =íímío =éojmem=zahrnuíoI =hásíoráe =jeho =
vznáku= a= rozdíly= mezá= v=současnosíá= nejéoužívanějšímá= verzemá= EsO= a= sPFK= aále= jsou= zde=
defánáce=éojmů=a=érocesů=fTfiuI=kíeré=budou=v=íéío=érácá=éoužívanéK=



J=O=J=
 

haéáíola= čK=P=je=zaměřena= na=srovnání=éřísíuéu=k=bvení=janagemeníu=v=fTfi=sO=a= sPI=
s=vyznačením=hlavních=rozdílůK=

elavní=čásíí=íéío=bakalářské=éráce=je=kaéáíola=čK=4I=kíerá=obsahuje=komélexní=návrh=bvení=
janagemení= sysíémuI= od=obdržení=bveníu= z=monáíorovacího=násíroje=až=éo=vyívoření= fncádení=
íákeíuK=



J=P=J=
 

O fnformaíáon Technology fnfrasírucíure iábrary 
EfTfiF 

fnformaíáon= Technology= fnfrasírucíure= iábraryI= česky= hnáhovna= fnfrasírukíury=
fnformačních= TechnologáíI= zkráceně= fTfiI= je= základním= a= jedánČm= íeoreíáckČm= vČchodáskem=
íéío=bakalářské=éráceK=

=

OKN Co je fTfi 

fTfi= je= veřejně= dosíuénČ= rámecI= jenž= éoéásuje= nejleéší= érakíáky= ve= sérávě= služeb= fTK=
moskyíuje=rámec=éro=zvládnuíí=fT=v=organázacáI=éojednává=komélexně=o=službách=a=zaměřuje=se=
na=neusíálé=měření=a=zleéšování=kvaláíy=dodávanČch=služeb=fTI=a=ío=jak=z=éohledu=busánessuI=íak=
z=éohledu=zákazníkaK=Toío=zaměření= je=hlavní=éříčánou=celosvěíového=úséěchu=fTfi=a=éřáséělo=
k=rozšířenému= využáíí= a= ke= klíčovČm= éřínosůmI= získanČm= u= íěch= organázacíI= kíeré= aélákovaly=
íyío=íechnáky=a=érocesy=ve=svČch=sírukíurách1K=

=

OKO eásíoráe vznáku 

fTfi=byl=éublákován=v=leíech=NVUV=až=NVVR=u=eer=jajesíy’s=píaíáonery=lffáce=EejplF=ve=
péojeném= královsíví= jménem= Ceníral= Communácaíáons= and= Telecommunácaíáons= ^gency=
ECCT^FI= což= je= dnešní= lffáce= of= dovernmení= Commerce= EldCFK= se= svČch= éočáících= byl=
využíván=hlavně=ve=péojeném=královsíví=a=v=kázozemíK=aruhá=verze=fTfi=byla=éublákována=jako=
soubor=revádovanČch=knáh=v=leíech=OMMM=až=OMM4K=

Původní= verze= fTfi= éředsíavovala= knáhovnu= PN= souvásejících= knížek= éokrČvajících=
všechny=aséekíy=éoskyíování=služeb=fTK=můvodní=verze=byla=éoíé=revádována=a=nahrazena=sedmá=
těsnějá= souvásejícímá= a= konzásíenínímá= knáhamá= EfTfi= sOFI= kíeré= byly= v= celkovém= rámcá=
konsoládoványK= Taío= druhá= verze= začala= bČí= unáverzálně= akceéíována= v= mnoha= zemích= íásícá=
organázacemáI= jako= základna= éro= efekíávní= éoskyíování= služeb= fTK= s= roce= OMMT= byl= fTfi= sO=
vysířídán= rozšířenou= a= konsoládovanou= ířeíí= verzí= fTfiI= sesíávající= z= éěíá= klíčovČch= knáh=
éokrČvajících=žávoíní=cyklus=služebI=séolečně=s=ofácáálním=úvodem1K=

=

===================================================
1 fTfi®=xonlánezK=OMMT=xcáíK=OMNNJM4JORzK=aosíuéné=z=tttW=<wwwKáíálKcz[K=



J=4=J=
 

OKP fTfi sO vsK fTfi sP 

Věíšána=novČch=érocesů=fTfi=sP=je=obsahem=osíaíních=šesíá=knáh=fTfi=sOI=kíeré=však=na=
rozdíl=od=éublákací=perváce=puééorí=a=perváce=aelávery=nejsou=érocesně=sírukíurovány=a=éroío=
érakíácká= vČíěžnosí= ánformací= z= íěchío= knáh= je=éoněkud=éroblemaíáckáK= kěkíeré= nové=érocesy=
fTfi=sP=vznákly=dekoméozácí=érocesů=z=éředchozí=verze=knáhovny=fTfi=sO=a=éroío=nová=verze=
knáhovny=fTfi=sP=nabízí=érocesním=séecáalásíům=a=archáíekíům=deíaálnější=éohled=na=sírukíuruI=
obsah=a=rozsah=éoésanČch=érocesůK=

ge =realáíouI =že =rámec =a =éráncáéy =řízení =fTpj =érocesů= naérosíé =věíšány =fárem =érakíácky =
všech= odvěíví= íéměř= na= celém= světě= vycházejí= z= obsahu= knáh= perváce= puééorí= a= perváce=
aeláveryI= jenž= ívoří= jádro= fTfi= sOK= fTfi=není=akademácká=dáscáélínaI= ale=knáhovna= nejleéších=
érakíáckČch=zkušenosíí=z=oblasíá=řízení=ánformaíáckČch=služebK=To=znamenáI=že=veškeré=éráncáéyI=
zásadyI=funkceI=érocesyI=akíáváíyI= role=aídK= jsou=v=íéío=knáhovně=uvedeny=éroíoI=že=se=všechny=
íyío=érvky=se=jáž=osvědčály=mnoha=éodnákům=v=různČch=odvěívích=a=na=různČch=mísíech=svěíaK=

pysíém =řízení =fT =služeb =založenČ =na =éráncáéech =fTfi =sO =se =zaměřuje =na =řízení =
oéeraíávníchI=íakíáckČch=a=síraíegáckČch=aséekíů=fTpj=érocesůI=jejách=vzájemnČch=rozhraní=a=s=
důrazem=na=jejách=auíomaíázacá=a=násírojovou=éodéoruK=

fTfi=sP=éřánáší=do=sysíému=řízení=fT=služeb=několák=novČch=a=důležáíČch=érvkůW=

· éráncáé=řízení=žávoíního=cyklu=fT=služeb;=

· odklon=od=sírákíně=érocesního=řízení=éodnákové=ánformaíáky;=

· řízení=fT=služeb=s=ohledem=na=jejách=hodnoíu=éro=zákazníka;=

· ánovaíávní=zéůsob=formálního=zéracování=knáhovnyK=

pysíém =řízení =fT =služeb =založenČ =na =éráncáéech =fTfi =sP =se =zaměřuje =na =řízení =
jednoílávČch=aséekíů=žávoíního=cyklu=fT=služeb2K=

=

OK4 aefánáce éojmů a érocesů 

Taío= bakalářská= éráce= se= bude= éřevážně= zabČvaí= bvení= janagemeníem= a= s=ním= úzce=
séjanČm=fncádení=janagemeníemI=avšak=bude=odkazovaí= á=na=někíeré=další=érocesy=a=éoužívaí=
íermánologáá=z=fTfiK=mroío=zde=uvedu=defánáce=éoužívanČch=éojmů=a=hlavních=érocesůI=na=kíeré=
budu=odkazovaíK=

=

===================================================
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OK4KN aohoda o úrovních služebI mrovozní doba služby 

aohoda o úrovních služeb3 Eperváce= ievel= ^greemení= –= pi^F= je= dohoda= mezá=
éoskyíovaíelem=služeb=fT=a=zákazníkemI=éoéásuje=službu=fTI=dokumeníuje=cíle=úrovní=služeb=a=
séecáfákuje=odéovědnosíá=éoskyíovaíele=služeb=fT=a=zákazníkaK=

poučásíí=aohody=o=úrovních=služeb=je=mrovozní doba služby3=Eperváce=eoursFK=gedná=se=
o=dohodnuíou=dobuI=éo=kíerou=by=jednoílává=služba=fT=měla=bČí=dosíuénáK=

=
OK4KO honfágurační éoložkaI honfágurační daíabázeI pysíém sérávy konfágurací 

honfágurační éoložka3= EConfáguraíáon= fíem= J= CfF= je= jakákoláv= koméoneníaI= kíerá= by=
měla= bČí= séravována= za= účelem= dodávky= služby= fTK= fnformace= o= všech= honfáguračních=
éoložkách= jsou= zaznamenány= v=konfáguračním= záznamu= v=Cja_= ECjpF= a= jsou= udržovány=
během=jejách=žávoíního=cyklu=Change=janagemeníemK=honfágurační=éoložky=íyéácky=zahrnují=
hardwareI=sofíware=aéodK=

honfágurační daíabáze3= EConfáguraíáon= janagemení= aaíabase= J= Cja_F= je= daíabáze=
využívaná=éro=sérávu=konfáguračních=záznamů=během=jejách=žávoíního=cykluK=mojem=Cja_==je=
z=fTfi=sOI=v=fTfi=sP=je=nahrazen=pysíémem=sérávy=konfágurací=ECjpFK=

pysíém sérávy konfágurací3 EConfáguraíáon= janagemení= pysíem= –= CjpF= je= soubor=
násírojů= a= daíabázíI= kíeré= slouží= k=řízení= konfáguračních= daí= éoskyíovale= služeb= fTK= Cjp=
zahrnuje= násíroje= éro= sběrI= ukládáníI= řízeníI= akíualázacá= a= érezeníacá= daí= o= honfáguračních=
éoložkách=a=jejách=vazbáchK=

=
OK4KP bvení janagemení 

bvení3= je=změna= síavuI= kíerá= je=vČznamná= z=hledáska= řízení= honfágurační=éoložky=nebo=
služby=fTK=mojem=bvení= je=íaké=éoužíván=ve=vČznamu=vČsírahy=nebo=uéozornění=éocházející=od=
služby= fTI= honfágurační=éoložky= nebo= monáíorovacího= násírojeK= bvení= obvykle= vyžadujeI= aby=
éracovník=érovozu=fT=érovedl=nějakou=čánnosí=a=časío=vede=k=regásíracá=fncádeníuK=

bvení janagemení3= je= éroces= odéovědnČ= za= sérávů= bveníů= během= jejách= žávoíního=
cykluK=bvení=janagemení=je=jednou=z=hlavních=čánnosíí=érovozu=fTK=

w=důvodu= jednoznačnosíá= budu= uváděí= „bvení“= a= ne= „rdálosí“I= éroíože= íenío= českČ=
překlad=může=bČí=v=někíerČch=éříéadech=zavádějícíK=

=

===================================================
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OK4K4 fncádení janagemení 

fncádení4= je= neélánované= éřerušení= služby= fT= nebo= omezení= kvaláíy= služby= fTK=
fncádeníem=je=rovněž=éorucha=honfágurační=éoložkyI=kíerá=dosud=neovlávnála=službuK=

fncádení janagemení4= je= érocesI= kíerČ= odéovídá= za= sérávu= žávoíního= cyklu= všech=
fncádeníůK= elavním= cílem= fncádení= janagemeníu= je= co= nejrychlejší= obnovení= služby= fT= éro=
užávaíeleK=

=
OK4KR mroblem janagemení 

mroblém4= je= éříčána= jednoho= nebo= více= fncádeníůK= mříčána= obvykle= není= známa= v=čase=
vyívoření=záznamu=o=mroblému=a=mroblem=janagemení=je=odéovědnČ=za=jeho=další=zkoumáníK=

mroblem janagemení4= je= érocesI= kíerČ= odéovídá= za= sérávu= všech= mroblémů= éo= dobu=
jejách= celého= žávoíního= cykluK= mrámárním= cílem= mroblem= janagemeníu= je= zamezáí= vČskyíu=
fncádeníů=a=mánámalázovaí=doéad=fncádeníůI=kíerČm=nemohlo=bČí=zabráněnoK=

=

===================================================
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P bvení janagemení a jeho vČvoj 
bvení=janagemení=jako=samosíaínČ=a=defánovanČ=éroces=se=objevuje=až=v=fTfi=sPI=éřesío=

se= však= dají= najíí= náznaky= jáž= v=fTfi= sOK= aíky= érudkému= vČvojá= ánformačních= íechnologáí= a=
jejách=ouísourcángu=získává= bvení= janagemení= na= síále=věíším=vČznamu= jako=érocesI= kíerČ= je=
schoéen=raéádně=redukovaí=náklady=a=zvyšovaí=efekíáváíuI=éokud=je=sérávně=ámélemeníovánK=

s=fTfi= sO= je= bvení= janagemení= „skryí“I= není= defánován= jako= samosíaínČ= érocesI= ale=
bere= se= jako= součásí= fncádení= janagemeníuK= mřísíué= k=bvení= janagemeníu= a= íaké= fncádení=
janagemeníu=se=v=fTfi=sO=láší=od=éřísíuéu=v=fTfi=sPK=

=
PKN bvení janagemení z éohledu fTfi sO 

oozdíl= je= hlavně= v=éojeíí= jednoílávČch= bveníů= samoínČm= bvení= a= fncádení=
janagemeníemK= s=fTfi=sO= není=kladen= ješíě= íakovČ= důraz=na= službu=–= jesílá=bvení= skuíečně=
znamená= ovlávnění=služby=zákazníka= a= v=jaké=mířeK= bvení=janagemení= z=éohledu= fTfi= sO= je=
veláce=zjednodušeně=zakreslen=na=obrázku=čK=NW=

=
lbrázek č. N – bvení janagemení z éohledu fTfi sO 

aáagram= je= zakreslen= éomocí= syníaxe= áníerně= éoužívané= ve= fármě= Táeío= s=využáíím=
následujících=érvků=jazyka=rjiW=

=

začáíek L konec 

 

rozhodnuíí 

=

akíáváía L subéroces 

 

éaralelní zéracování 

=
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wjednodušeně=se=dá=řícáI= že=bvení=janagemení= ámélemeníovanČ=éodle=fTfi=sO=éracuje=
na=éráncáéu=bvení=–=je=důležáíČ=–=vyívoř=fncádení=íákeíK=TakovČío=éřísíué=byl=vhodnČ=v=doběI=kdy=
fTfi=sO=začínalI=a=ío=zejména=z=íěchío=důvodůW=

· ouísourcáng= se= íeérve= vyvíjel= a= ío= znamenáI= že= nebylo= íolák= serverů= a= zařízení=
monáíorováno;=

· jeho= ámélemeníace= je= levná= a= ío= zejména= díky= absencá= složáíČch= algoráímů=
nuínČch=éro=éosouzeníI=zda=je=služba=ovlávněna=nebo=ne;=

· nedocházelo= ke= zíráíám= důležáíČch= bveníů= díky= naéřK= chybně= fungujícím=
algoráímům;=

· íakío= ámélemeníovanČ= bvení= janagemení= je= nezáváslČ= na= sérávné= funkcá=
honfágurační=daíabáze=ECja_F;=

· zéracování=bveníů=je=díky=absencá=složáíČch=algoráímů=veláce=rychléK=

=
PKO bvení janagemení z éohledu fTfi sP 

elavní= rozdíl= v=bvení= janagemeníu= éodle= fTfi= sP= je= v=íomI= že= je= jáž= defánován= jako=
samosíaínČ= érocesK= szhledem= k=vČvojá= ánformačních= íechnologáíI= jak= jsem= jáž= uvedl= vČšeI=
důležáíosí=bvení=janagemeníu=síouéáK=

bvení= janagemení= éodle= fTfi= sP= je= jáž= oráeníován= na= službu= –= jesílá= bvení= službu=
ovlávňujeI=éříéadně=jakČm=zéůsobemK=

szhledem= k=íomuI= že= fTfi= je= éouze= rámecI= není= určeno= jak= éřesně= má= bČí= bvení=
janagemení=ámélemeníovánK=modle=fTfi=sP=by=však=měl=obsahovaí=P=základní=sub=érocesy5W=

=
PKOKN cálírování a kaíegorázace 

Tenío=sub=érocess=je=odéovědnČ=za=odfálírování=bveníůI=kíeré=nevyžadují=další=zéracování=
a=mohou=bČí=úélně=ágnorovány=čá=éouze=uloženy=do=daíabáze=k=éozdější=analČzeK==

s=rámcá= kaíegorázace= je= bvení= vyhodnocen= zejména= z=hledáska= jeho= důležáíosíáI= což=
následně=ovlávní=éráoráíu=zéracování=naéřK=v=fncádení=janagemeníuK=

=

===================================================
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PKOKO horelace a vČběr akce 

horelace=je=jeden=z=nejdůležáíějších=sub=érocesů=bvení=janagemeníuK=s=rámcá=íohoío=sub=
érocesu=je=bvení=éorovnávám=s=dalšímá=dosíuénČmá=bveníyI=jesílá=séolu=souvásí=a=co=ovlávňujíK=

ka= základě= korelace= je= éoíé= zvolena= odéovídající= akceK= kejčasíější= akcí= je= vyívoření=
fncádení= íákeíuI= ale= dalšímá= akcemá= mohou= bČí= naéřK= auíomaíácké= séušíění= akce= na= serveruI=
odeslání=eJmaálu=čá=pjp=s=ánformacemáI=nebo=všechny=íyío=akce=dohromadyK=

=
PKOKP oeváze a uzavření 

Tenío= sub= éroces= je= zaměřen= na= kvaláíuK= s=rámcá= reváze= je= bvení= zhodnocenI= zda= byl=
sérávně=vyívořenI=byla=érovedená=sérávná=akce=a=zda=může=bČí=uzavřenK=

s=rámcá=íohoío=sub=érocesu=se=íaké=érovádí=reváze=všech=bveníůK=syhledávají=se=írendy=a=
hledají=se=zéůsoby=ke=zleéšení=chodu=bvení=janagemeníuK=
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4 kávrh sysíému éro éodéoru bvení janagemeníu v 
souladu s fTfi sP 
=
4KN sČchozí éožadavky a návrh 

Cílem= íéío= éráce= je= návrh= bvení= janagemeníu= íakI= aby= umožňovaí= co= nejefekíávnější=
zéracování= jednoílávČch= ánformací= a= událosííI= umožnál= co= nejrychlejší= reakcá= v=éříéadě= éoííží=
monáíorovaného=sysíému=a=íím=mánámalázoval=čas=éoířebnČ=éro=oéravu=a=s=íím=séojené=nákladyK=

kávrh= vychází= z=fTfi= sPI= avšak= je= založen= na= mČch= érakíáckČch= zkušenosíí= z=éozáce=
bvení= janagemení= mrocess= janagera= a= z=érojekíůI= kíeré= jsem= v=rámcá= bvení= janagemeníu=
ámélemeníovalK=

jČm=cílem=je=navrhnouí=bvení=janagemeníI=kíerČW=

· lze= snadno= ámélemeníovaí= s=využáíím= současně= éoužívanČch= íechnologáíI= bez=
nuínosíá=velkČch=ánvesíác=naéřK=do=změn=monáíorovacích=násírojů=aídK;=

· je=schoéen=zéracovávaí=velké=množsíví=bveníů=a=zároveň=je=odolnČ=vůčá=éřeíížení=
přá=mánámalázovanČch=nákladech=na=hardwarové=vybavení;=

· élně=éodéoruje=éřísíué=„nejdůležáíější=je=služba“I=avšak=je=schoéen=éracovaí=á=bez=
honfágurační= daíabáze= obsahující= ánformace= o= záváslosíech= mezá= jednoílávČmá=
honfáguračnímá=éoložkamá;=

· díky=samoučícímu=se=sysíému=schoénému=analyzovaí=a=navrhovaí=éravděéodobné=
příčány=nefunkčnosíá=služby=urychláí=obnovení=sérávného=chodu=služby;=

· je=élně=auíomaíázovanČK=

=
bvení=janagemení=sélňující=vČše=uvedené=bodyI=je=zjednodušeně=éoésán=dáagramem=na=

obrázku=čK=OK=Tenío dáagram je zároveň jádrem íéío bakalářské éráceK 

=



J=NN=J=
 

 

lbrázek č. O – kávrh bvení janagemeníu dle fTfi sP 
 

Co=se=íČče=fyzácké=organázace=bvení=janagemení=sysíémuI=je=ířeba=sá=uvědomáíI=že=bvení=
janagemení= sysíém= musí= bČí= schoéen= sérávné= funkce= a= běhu= neéřeíržáíěI= není= možno= míí=
defánovány=časy=éro=údržbuK=w=íoho=důvodu=je=nuínéI=aby=bvení=janagemení=sysíém=fungoval=
mánámálně=ve=O=věívíchI=kdy=za=normálních=okolnosíí=všechny=věíve=zéracovávají=bveníyI=avšak=
v=éříéadě= nuínosíá= je= možno= jednu= Ečá= víceF= věíví= na= nezbyíně= nuínou= dobu= vyřadáíK= cunkcá=
bvení=janagemeníu=by=éoíé=musela=zasíaí=zbylá=věíev=čá=věíveK=

w=bezéečnosíního= hledáska= je= íaké= vhodnéI= aby= jednoílávé= věíve= byly= umísíněny=
v=odlášnČch= fyzáckČch= lokacích= –= nejléée= v=jánČch= měsíechK= Toío= řešení= je= důležáíé= naéřK= éřá=
přírodních=kaíasírofách=čá=íerorásíáckČch=úíocíchI=kdy=by=mohla=bČí=jedna=lokaláía=éoškozenaK=
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haždá=z=věíví=musí=obsahovaí=všechny=érocedury=bvení=janagemeníu=a=jednoílávé=věíve=
musí=bČí=élně=synchronázované=v=éříéadě=změn=nasíaveníK=

joderní= monáíorovací= násíroje= se= neéřáéojují= k=bvení= janagemení= sysíému= éřímoI= ale=
využívají= ízvK= áníegračních=serverůI=kde=každČ=íakovČío=server= je=schoéen=éřáéojáí=a= séravovaí=
síovky= monáíorovanČch= zařízeníK= ^ž= íyío= áníegrační= servery= se= éoíé= éřáéojují= k=bvení=
janagemení=sysíému=a=éředávají=bveníyK=w=hledáska=zabezéečení=neéřeíržáíého=monáíorángu= je=
nuínoI=aby=každČ= áníegrační=server=byl=éřáéojen=aleséoň= ke=dvoum=věívím=bvení=janagemení=
sysíémuK=

ka=obrázku=čK=P=je=zakreslena=možná=fyzácká=organázace=bvení=janagemení=sysíému=se=
třemá=věívemáW=

=
lbrázek č. P – cyzácký návrh bvení janagemeníu sysíému=

=
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4KO wéracování bveníů 

wéracování=bveníů=v=sobě=zahrnuje=několák=různČch=érocedurI=jejáchž=cílem=je=zredukovaí=
množsíví= bveníů= naéřK= odsíraněním= duélácáíI= éřevésí= bveníy= z=různČch= zdrojů= do= jednoíného=
formáíu=a=obohaíáí=bveníy=o=doélňující=ánformaceI=naéřK=z=honfágurační=daíabázeK=

sČsíuéem=jsou=bveníy=mající=dosíaíečnou důležáíosíI aby byly dále zéracovány=EnaéřK=
jako=fncádení=íákeíyF=nebo=byly=éouze=uloženy=v=daíabázá=éro=další=analČzuK=lsíaíní=bveníy=jsou=
zahozeny=bez=záéásu=do=daíabázeK=

s=rámcá= své= dosavadní= éraxe= jsem= měl= možnosí= íesíovaí= následující= ámélemeníace=
předních=svěíovČch=dodavaíelůW=

· _jC=bvení=janager=Esoučásí=_jC=mroacíávekeí=merformance=janagemeníF6;=

· em=léeraíáons=janager7;=

· C^=lmpLjsp®=bvení=janagemení=and=^uíomaíáon8K=

ka= základě= osobních= zkušenosíí= s=bvení= janagemeníem= a= mnou= íesíovanČmá=
ámélemeníacemá= mohu= řícáI= že= ámélemeníace= čásíáI= kíerou= jsem= na= mém= návrhu= Eváz= obrázek=
čKOF=nazval=„wéracování=bveníu“I=je=u=všech=íěchío=dodavaíelů=érakíácky=shodnáK=iáší=se=éouze=
v=deíaálech= –= jako= je= naéřK= éořadí= jednoílávČch= érocedur= nebo= v=jaké= míře= jsou= jednoílávé=
érocedury=a=jejách=éoíencáál=využáíyI=éříéadně=v=možnosíech=konfáguraceK=

sšechny=íyío=ámélemeníace=v=sobě=zahrnovaly=následující=éroceduryW=

· áníegrace=monáíorovacích=násírojů=Eod=séecáalázovanČch=monáíorovacích=násírojůI=
přes=vlasíní=monáíoráng=kláenískČch=aélákacíI=pkjm=íraéy=až=éo=naéřK=skráéíyF;=

· převod=bveníů=do=jednoíného=formáíu;=

· fálírování=Evylučovací=meíodouF;=

· přerušení=monáíorángu=éo=určáíou=dobu=EblackouíyF;=

===================================================
6=BjC pofíware J fT pofíware J Busáness ouns on fT=xonlánezK=OMNN=xcáíK=OMNNJMRJMOzK=_jC=mroacíávekeí=

merformance=janagemeníK=aosíuéné=z=tttW=<hííéWLLwwwKbmcKcomLéroducísLéroducíJlásíángLmroacíávekeíJ
merformanceJjanagemeníKhíml[K=

7=em=xonlánezK=OMNN=xcáíK=OMNNJMRJMOzK=em=léeraíáons=janagerK=aosíuéné=z=tttW=
<hííésWLLhNMMTUKwwwNKhéKcomLcdaLhémsLdásélayLmaánLhéms_coníeníKjsé?znZbíoCcéZNJNNJNRJ
OU^NT4R_4MMM_NMM__[K=

8=C^=Technologáes=fT=janagemení=pofíware=and=poluíáons=xonlánezK=OMNN=xcáíK=OMNNJMRJMOzK=C^=lmpLjsp®=bvení=
janagemení=and=^uíomaíáonK=aosíuéné=z=tttW=<hííéWLLwwwKcaKcomLusLéroducísLdeíaálLC ĴlmpJjspJbveníJ
janagemeníJandJ^uíomaíáonKaséx[K=
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· obohacování=bveníů=Edodání=ánformací=naéřK=z=honfágurační=daíabázeF;=

· éráoráíázace;=

· korelace;=

· zasílání=uéozorněníK=

sšechny=vČše=éoésané=érocedury= jsou=éro=efekíávní= zéracování=bveníů= nuínosííI=éřesío=
však= éosírádám=někíeré=z= érocedurI= kíeré=éovažujá= za= veláce= důležáíéI= a= ío= zejména= v=éříéadě=
nasazení= bvení= janagemeníu= v=rozsáhlém= érosíředí= s=desáíásícá= monáíorovanČmá= sysíémy=
EserveryI=zařízenímá=aéodKFK=

s=rozsáhlém= érosíředí= jsou= íyío= ámélemeníace= schoéné= zéracovávaíI= v=éříéadě= éoužííí=
rozumného=množsíví=hardwarovČch=éroíředkůI=běžnČ=érovozK=^však=v=éříéadě=éoíížíI=kdy=dojde=
na= monáíorovanČch= sysíémech= k=éroblémům=séojenČm=s=exírémním= množsívím= generovanČch=
bveníůI= jsou= íyío= ámélemeníace= veláce= snadno= éřeíížáíelnéK= Tyío= éroblémy= se= éoíé= řeší=
éaralelním=zéracováním=bveníůI=ve=více=ánsíancích=bvení=janagemeníu=běžících=na=odděleném=
hardwaruK=

Toío= řešení= je= samozřejmě= možnéI= a= dokonce= žádanéI= avšak= v=éříéadě= nasazení=
v=rozsáhlém= érosíředí= je= íakvé= veláce= drahéK= mroío= je= éoířeba= íyío= sáíuace= s=éřeíížením= řešáí=
v=rámcá=bvení=janagemeníuI=a=ío=ámélemeníací=ochrannČch=érocedurK=

Tyío=ochranné=érocedury=nebyly=k=dáséozácá=v=žádné=z=mnou= íesíovanČch= ámélemeníacíI=
nebo=byly=žalosíně=nedosíaíečnéK==

w=éraxe=jsem=zažál=sáíuaceI=kdy=jeden=server=byl=schoéen=éoslaí=více=než=RM=MMM=bveníů=
během= jedné= hodányK= oeálná= éroéusínosí= bvení= janagemení= sysíému= Ebez= éaralelního=
zéracováníF= –= íímío= myslím= koméleíní= zéracování= bveníu= a= vyívoření= fncádení= íákeíu= –= je=
maxámálně=P=J=4=bveníy=L=fncádení=íákeíy=za=víeřánuK==

mokud=by=se=éoužálo=éouze=éaralelní=zéracováníI=éak=by=bvení=janagemení=byl=schoéen=
íenío= náéor= zvládnouí= –= za= éředéokladuI= že= by= k=íéío= sáíuacá= došlo= éouze= na= jednom=
monáíorovaném= sysíémuK= ^však= á= íak= by= došlo= k=éroblémům= s=časem= nuínČm= na= zéracování=
íakového= množsíví= bveníůK= bveníy= z=osíaíních= monáíorovanČch= sysíémů= by= musely= čekaí= ve=
froníěI=a=ío=á=desííky=mánuíK=Což=v=éříéadě=bveníů=z=kráíáckČch=serverůI=naéřK=u=bank=aéodKI=není=
rozhodně= žádoucíK= aalším= efekíem= by= byla= možnosí= zahlcení= fncádení= janagemeníu=
vyívořenČmá=íákeíyI=éokud=by=íakového=bveníy=nebyly=rozéoznány=jako=naéřK=duélácáíníK=

mroío= je=nuíné=míí= ochranné=éroceduryI= kíeré= jsou= íéío= sáíuacá= schoéné= čeláíI= zabezéečáí=
zéracování=bveníů=s=mánámálním=zéožděním=a=ochránáí=á=fncádení=janagemení=éřed=zahlcenímK=
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aáleI=éřesíože=všechny=ámélemeníace=měly=k=dáséozácá=fálírováníI=íak=íoío=fálírování=bylo=
éouze= vylučovací= meíodouK= _ylo= možno= defánovaíI= kíeré= bveníy= nebudou zéracováványK=
Tenío=éřísíué=je=bezéečnČI=éroíože=je=mánámální=rázáko=zíráíy=důležáíého=bveníuI=ale=velmá=zde=
záleží=na=nasíavení=jednoílávČch=monáíorovacích=násírojůI=jaké=bveníy=budou=generovaíK=Takže=
bezéečnosí= je=vlasíně=vykouéena=vyšším=množsívím=generovanČch=bveníů=a=následně=fncádení=
íákeíůK=w=důvodu=neexásíence=kráíkého=a=jednoznačného=éoéásu=íakovéhoío=fálíru=v=češíáně=budu=
éro=něj=éoužívaí=angláckČ=název=–=exclusáve fálírK=

w=íohoío= důvodu= zde= éosírádám= oéačnou= možnosí= fálírování= –= nasíaváíI= kíeré= bveníy=
budou zéracováványI=a=všechny=osíaíní=zahodáíI=éříéadně=uložáí=do=daíabázeK=Tenío=éřísíué=je=
možno=aélákovaí= na= bveníy= éocházející= ze= známČch=aélákací=a= sysíémůK= mříkladem= může=bČí=
sysíémovČ=log=ve=tándowsK=mokud=by=se=aélákovala=vylučovací=meíodaI=éak=bude=generováno=
obrovské= množsíví= bveníů= a= je= éoířeba= velkého= množsíví= éravádel= éro= fálírování= –= což=
samozřejmě= zéomaluje= celČ= bvení= janagemeníK= ge= však= možno= éro= každou= verzá= tándows=
defánovaí= důležáíé= bveníy= a= aélákovaí= íenío= fálírK= w=důvodu= neexásíence= kráíkého= a=
jednoznačného= éoéásu= íakovéhoío= fálíru= v=češíáně= budu= éro= něj= éoužívaí= angláckČ= název= –=
ánclusáve fálírK=

s=éříéadě= ánclusáve= fálíru= je= určáíé= rázákoI= že= někíeré= bveníy= mohou= bČí= íímío= fálírem=
zablokoványK= w=íohoío= důvodu= je= nuíno= érováděí= éravádelné= analČzy= bveníů= íímío= fálírem=
zahozenČch=a=íím=íoío=rázáko=snížáí=na=mánámální=úroveňK=

aalší=chybějící=érocedurouI=kíerá=však=může=míí=značenČ=doéad=na=množsíví=vyívořenČch=
fncádení=íákeíůI=je=ochrana éřed kráíkodobČmá vČéadky síťového séojení s monáíorovanČm 
zařízenímK= s=éříéadě= síťového= vČéadkuI= kdy= se= nelze= séojáí= s=monáíorovanČm= zařízenímI= je=
vyívořen= bveníI= kíerČ= éosléze= vyívoří= fncádení= íákeíK= he= kráíkodobČm= vČéadkům= dochází=
éoměrně časío=a=ve=věíšáně= éříéadů= není=chod=monáíorovaného=zařízení=nájak=ohroženI= služba=
není=éřerušenaK=w=íoho=důvodu=je=nuíné=ámélemeníovaí=éroceduryI=kíeré=budou=íuío=sáíuacá=řešáíK=

mokud= však= dojde= ke= kráíkodobé= Ev= řádu= mánuíF= éoruše= někíeré= z=hlavních= síťovČch=
koméonení= obsluhující= velké= množsíví= zařízeníI= může= íakovČío= kráíkodobČ= vČéadek= vyívořáí=
íásíce= bveníů= hlásících= zíráíu= s=mánáíorovanČm= zařízenímK= Tuío= sáíuacá= je= nuíno= íaké= řešáí=
v=rámcá=bvení=janagemeníuI=éroíože=nemá=smysl=vyívářeí=íásíce=fncádení=íákeíůI=když=všechny=
bveníy=mají=séolečnČ=důvodK=mroío=je=nuíné=ámélemeníovaí=éroceduruI=kíerá=bude=schoéna=íuío=
sáíuacá=deíekovaí=a=éředcházeí=obrovskému=množsíví=zbyíečnČch=fncádení=íákeíůK=

wéracování= bveníů= zahrnující= érocedury= éoésané= vČše= a= sélňující= mé= éožadavky= na=
efekíávnosí=a=vysokou=úroveň=odolnosíá=éroíá=éřeíížení=éřá=mánámalázacá=nákladů=na=hardwarové=
érosíředkyI=je=zakresleno=na=obrázku=čK=4W==
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=

lbrázek č. 4 – kávrh „wéracování bveníu“ 

=
4KOKN lchrana éroíá éřeíížení 

lchrana= éroíá= éřeíížení= EzahlceníF= generovanČmá= bveníy= je= veláce= důležáíou= součásíí=
bvení=janagemeníuK= gak=jsem=uvedl=v=éředchozích=kaéáíoláchI= ámélemeníaceI=kíeré=jsem=měl=
možnosí= oíesíovaí= a= kíeré= éocházejí= od= éředních= svěíovČch= dodavaíelůI= íuío= oblasí= velmá=
éodceňujíK=gejách=ámélemeníace=séoléhají=séíše=na=éaralelní=zéracování=a=rozdělění=záíěže=mezá=
několák=serverůI=což=však=klade=zvČšené=fánanční=nároky=na=hardwareK=
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^by=byla=ochrana=éroíá=éřeíížení=efekíávníI=musí=sélňovaí=následující=éožadavkyW==

· bČí=umísíěna=jako=érvní=ve=sledu=jednoílávČch=érocedur=bvení=janagemeníu;=

· nesmí=se=éřásíuéovaí=k=daíovČm=úložášíím=EnaéřK=daíabázeFI=nebo=musí=bČí=éřísíué=
co=nejvíce=omezen;=

· musí=míí=schoénosí=auíomaíácky=éřeíížení=deíekovaíI=vyvolaí=éožadovanou=akcá=a=
éoíé=éřeíížení=efekíávně řešáíK=

ka=obrázku=čK=R=je=zakreslena=ochrana=éroíá=éřeíížení=sélňující=vČše=uvedené=éodmínkyK=

=

lbrázek č. R – kávrh ochrany éroíá éřeíížení 

=
lchrana=éroíá=éřeíížení=je=éosíavena=na=čííačá=éočíu=bveníů=generovanČch=N=honfágurační=

éoložkou=za=určáíou=dobu=a=následné=umísíění=íéío=honfágurační=éoložky=na=černou=lásíánuK=mo=
umísíění=honfágurační=éoložky=na=černou=lásíánu= jsou=všechny=další=bveníy=z=íéío=honfágurační=
éoložky=auíomaíácky=zahazoványI=bez=jakéhokoláv=záznamu=v=daíabázáK=

kasíavení= čííače= musí= reflekíovaí= reálnou= sáíuacáI= naéřK= kolák= je= érůměrné= množsíví=
generovanČch=bveníůI=jaké=jsou=maxámální=vrcholy=aéodK=Teérve=éo=důkladné=analČze=je=možno=
nasíaváí= éarameíryI= kdy= kráíácká= úroveň= bude= naéřK= Z[= R=MMM= bveníů= z=jedné= honfágurační=
éoložky=za=éosledních=SM=mánuíK=
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mo= dosažení= kráíácké= úrovně= je= honfágurační= éoložka= umísíěna= na= černou= lásíánuI= a=
zároveň= je= vyívořen= fncádení= íákeí= s=kráíáckou= éráoráíouK= Úkolem=fncádení= íákeíu= je= zabezéečáí=
okamžáíé= řešení= sáíuace= admánásíráíoryI= éroíože= honfágurační= éoložka= jáž= není= dále=
monáíorovánaI= avšak= bvení= janagemení= síále= řeší= éřácházející= záélavu= bveníůK= mo= vyřešení=
fncádeníu=a=uzavření=fncádení= íákeíu= je=honfágurační=éoložka= EauíomaíáckyF=odsíraněna=z=černé=
lásíány=a=monáíoráng=je=obnovenK=

Touío=érocedurou=je=možno=dosáhnouí=snížení=nákladů=na=érovoz=bvení=janagemeníuI=
éroíože=jej=není=éoířeba=dámenzovaí=s=ohledem=na=možné=zahlceníK=

=
4KOKO kízkoúrovňovČ fálír 

kízkoúrovňovČ= fálír= je= dalším= íyéem= ochrany= éroíá= éřeíížení= a= celkově= urychluje=
zéracování=bveníůK=

elavním=cílem=íohoío=fálíru=je=co=nejdříve=odsíranáí=bveníyI=kíeré=mají=nulovou=důležáíosí=
a=není=éoířeba=jejách=zéracování=aná=uložení=do=daíabázeK=gedná=se=věíšánou=o=různé=ánformaíávní=
bveníyI=ale=mohou=zde=bČí= vyívořeny= fálíry=naéřK= á=éro=bveníy=éocházející=z=logůI=u=kíerČch= je=
jásíoíaI=že=nejsou=zaéoířebíI=éroíože=jsou=duélácáíní=vůčá=jánému=íyéu=bveníuK=

wa= ádeálního= síavu= by= bylo= nejleéší= íyío= bveníy= řešáí= už= éřímo= u= jejách= zdrojeI= íznK=
rekonfágurací= monáíorovacího= násírojeI= ale= je= éoířeba= vzíí= v=úvahu= nákladovou= síránkuK=
oekonfágurace= monáíorángu= na= íásísích= serverech= zabere= mnoho= času= a= íím= á= éenězI= éroío= je=
éoužáíí=íohoío=fálíru=fánančně=vČhodnějšíK=

kavícI=éo=určáíé=době=se=může=ukázaíI=že=rekonfágurace=byla=chybná=čá=že=došlo=ke=změně=
sáíuace= a= bveníy= jsou= ve= skuíečnosíá= éoířebaK= s=íakovém= éříéadě= by= se= znovu= musel=
rekonfágurovaí=monáíoráng=a=oéěí=by=se=íak=vynakládaly=nemalé=fánanční=érosíředkyK=ldsíranění=
éravádla=z=fálíru=je=záležáíosí=několáka=mánuíK=

=
4KOKP Převod do jednoíného formáíu 

bvení= janagemení= zéracovává= bveníy= éocházející= z=různČch= zdrojůK= kejčasíějá= jsou=
zasílány= séecáalázovanČmá= monáíorovacímá= násírojá= EnaéřK= _jC= moríalI= _jC= maírolI= kkjI=
f_j=TávoláI=_ág_roíher=a=dalšíFI=ale=v=mnoha=éříéadech=jsou=zdrojem=bveníů=samoíné=aélákace=
ánsíalované=na=serverechI=éříéadně=á=bveníy=generované=éomocí=skráéíůK=

mro= bvení= janagemení= je= nuíné= všechny= íyío= bveníy= uměí= zéracovaíI= a= éro= áníerní=
zéracování=je=éřevésí=do=jednoíného=formáíuI=kíerČ=je=éoíé=sdílen=se=všemá=éroceduramá=naéříč=
bvení=janagemeníemK=
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4KOK4 ldsíranění duélácáíních bveníů 

ldsíranění= duélácáíních=bveníů= EkonírolaI= zda= síejnČ=bvení= je= jáž= v=bvení= janagemeníu=
oíevřenF= je= vždy= éoměrně= komélákované= –= ne= z=hledáska= íechnáckéhoI= ale= z=hledáska= zda=
ámélemeníovaí=čá=neI=éříéadně=jak=sírákíně=ámélemeníovaíK=

ka=síraně=„éro odsíranění“=síojí=názor=„éroč=míí=více=bveníů čá=fncádení=íákeíů říkajících=
naérosío=ío=saméI=síačí=éřece=jeden“I=a=jedná=se=o=názor=naérosío=éřevažujícíK=s=naérosíé=věíšáně=
příéadů=není=vůbec=nuíné=míí=íen=samČ=bvení=čá=fncádení=íákeí=vícekráíK=

^le= na= druhé= síraněI= „éroíá odsíranění“I= síojí= élaíformy= jako= lpL4MMI= kde= jsou=
generovány= naérosío= shodné= bveníyI= a= éřesío= je= nuínosííI= aby= každČ= z=nách= byl= sérávně=
regásírován=a=řešenK=

szhledem= k=éřevaze= na= síraně= „éro= odsíranění“= je= odsíranění= duélácáí= dobré=
ámélemeníovaíI=avšak=míí=možnosí=íuío=éroceduru=vyénouí=éro=defánované=bveníyK=

gak= sírákíně= bude= vyhledání= duélácáí= ámélemeníovánoI= ío= je= na= zvážení= vzhledem=
k=reálnému=érosíředíK=wda=bude=brán=v=éoíaz=celČ=íexí=bveníu=EnaéřK=éo=odsíraní=daíumů=a=jánČch=
varáabálních= čásííF= čá= zda= bude= bvení= rozložen= na= určáíé= kaíegoráe= EnaéřK= zdroj= bveníuI=
éarameíerI= objekíI= hodnoíaF= a= éoíé= bude= na= základě= íěchío= kaíegoráí= érovedena= samoíná=
konírolaI=zda=se=jedná=o=duélácáíní=bvení=nebo=neK=

=
4KOKR horelace #N 

horelacá= jsem= v=mém= návrhu= Eváz= obrázek= čK= 4F= rozdělál= do= dvou= čásííK= mrvní= čásí= je=
umísíěna=éřed=fnclusáve=a=bxclusáve=fálíryI=druhá=éo=fálírováníK=

Toío=rozdělení= je= z=íoho=důvoduI=že=někíeré=bveníy=není=éoířeba= řešáí=manuálněI=éokud=
jách= nechodí= velké= množsííK= s=íom= éříéadě= jsou= íyío= bveníy= zablokovány= fnclusáve= nebo=
bxclusáve=fálírem=a=v=éroceduře=„horelace=#N“=je=éoíé=umísíěno=éravádloI=kíeré=éočííáI=kolákráí=
byly= íyío= bveníy= generoványK= gakmále= je= dosažena= určáíá= hranáceI= je= vygenerován= séecáální=
bvení=a=sáíuace=může=bČí=řešenaK=

=
4KOKS fnclusáve cálír 

fnclusáve=fálír=není=nuínou=érocedurou=zéracování=bveníůI=jedná=se=však=o=éroceduruI=se=
kíerou=je=možno=dosíáhnouí=élné=koníroly=nad=íímI=jaké=bveníy=budou=dále=zéracováványK=

fnclusáve= fálír= by= měl= řešáí= bveníy= z=globálního= hledáskaI= nákoláv= éro= jednoílávé=
honfágurační=éoložky=nebo=zákazníkyK=mokud=je=éoířeba=řešáí=bveníy=na=úrovná=honfáguračních=
éoložek=nebo=zákazníkaI= íak=se=využívá= bxclusáve= fálíruI= kdy= jsou= k=dáséozácá= rozšířené=údaje=
z=érocedury=„lbohacování“K=



J=OM=J=
 

fnclusáve= fálír= éracuje= na= éráncáéu= „co není éovolenoI je zakázáno“K= syužáíí= íohoío=
přísíuéu=je=samozřejmě=éoměrně=náročné=a=éoíencáálně=á=nebezéečnéK=kavíc=není=vhodné=éoužíí=
íenío=éřísíué=na=rozsáhlé=sysíémy=čá=jejách=čásíáI=jako=je=naéřK=aélákační=log=ve=tándowsK=wde=by=
nebylo=možné=defánovaíI=kíeré=bveníy=chcemeI=jelákož=množsíví=aélákací=zaéásujících=do=íohoío=
logu=je=obrovské=a=varáabálníK=

^všakI= éokud= zůsíanu= u= lp= tándowsI= je= už= reálné= defánovaí= důležáíé= a= íím= á= chíěné=
bveníy=ze=sysíémového=čá=bezéečnosíního=loguK=

jnohem= jednodušší= je= defánáce= v=éříéadě= séecáalázovanČch= monáíorovacích= násírojůK=
jonáíoráng=je=věíšánou=shlukován=do=skuéánI=kíeré=obsahují=několák=Eá=desííekF=éarameírůK=mro=
íakovou=skuéánu=je=jáž=jednoduché=defánovaíI=kíeré=éarameíry=jsou=důležáíéK=

moužáíí= fnclusáve= fálíru= je= vhodné= v=rozsáhlém= érosíředíI= kde= není= možno= konfágurovaí=
monáíorovací= násíroje= vzdáleně= jako= hromadnou= oéeracáK= Toío= může= bČí= zéůsobeno= naéřK=
síťovČmá=čá=bezéečnosínímá=omezenímáK=mokud=bychom=v=íakovémío=rozsáhlém=érosíředí=začalá=
hromadně= Ečá= ručněF= měnáí= éarameíry= monáíorángu= na= síovkách= čá= íásících= sysíémů= a= éo= čase=
zjásíáláI=že=jsme=naéřK=zakázalá=důležáíČ=bvení=ze=sysíémového=loguI=muselá=bychom=oéěí=měnáí=
éarameíry=na=všech=sysíémechK=w=íoho=důvodu=je=leéší=nasíaváí=éarameíry=monáíorángu=volnějšíI=
generovaí=radějá=víc=bveníů=než=nějakČ=zaéomenouíI=a=éoíé=je=řešáí=éomocí=fnclusáve=fálíruK=

oázákoI=kíeré=s=éoužáíím=fnclusáve=fálíru=souvásí=–=že=by=mohlo=dojíí=ke=změnám=naéřK=ve=
verzá=ánsíalovanČch=aélákací=na=serverech=a=íím=á=ke=generování=novČch=íyéů=bveníůI=kíeré=však=
nebudou=zahrnuíy=do=fnclusáve=fálíru=a=íím=budou=blokovány=–=lze=mánámalázovaí==éravádelnČmá=
analČzamá=bveníů=zahozenČch=íímío=fálíremK=

=
4KOKT lbohacování 

lbohacování=je=veláce=důležáíou=érocedurou=v=bvení=janagemeníuI=ale=íaké=érocedurou=
jednou=z=nejnáročnějších=na=daíabázové=oéeraceK=

s=érůběhu= obohacování= dochází= k=načííání=údajů= nuínČch= éro= další= zéracování= bveníůK=
aochází=k=načííání= ánformací=z=honfágurační=daíabáze=J=o=honfágurační=éoložce=a=záváslosíechI=
o=zákazníková=Eúdaje=z=aohody=o=úrovná=služebFI=je=rozhodováno=o=éráoráíě=bveníu=a=následném=
fncádení=íákeíu=a=mnoho=dalšíhoK=

=
4KOKU bxclusáve cálír 

bxclusáve=fálír=éracuje=na=éráncáéu=„co není zakázánoI je éovoleno“K=szhledem=k=íomuI=
že=je=umísíěn=za=érocedurou=lbohacováníI= je=možno=éro=defánování=éravádel=íohoío=fálíru=élně=
využíí=všechny=dosíuéné=ánformaceK=

Přesío=je=na=zváženouI=na=jaké=úrovná=fálírování=éomocí=bxclusáve=fálíru= ámélemeníovaíK=
mokud= bude= možnosí= fálírovaí= na= úrovná= jednoílávého= bveníu= éocházejícího= z=jednoílávé=
honfágurační=éoložkyI=íak=reálně=hrozí=sáíuaceI=kdy=bvení=janagemení=bude=obsahovaí=síovky=
a=íásíce=fálíračních=éravádelK=



J=ON=J=
 

modle=mého=názoru=bvení=janagemení=není určen=k=řešení=éroblémů=s=monáíorángem=a=
jeho=nasíavením=na= ándáváduálních=zařízeníchI= mánámální=úroveň=by=měla= bČí= rovna= úrovnáI= na=
kíeré=éřesíává=bČí=nasíavení=jednoílávČch=monáíorovacích=násírojů=efekíávní=Efánačně=a=časověFK=

Běžně=dosíuénou=úrovní=by=měla=bČí=úroveň=jednoho=bveníuI=ale=éocházejícího=z=celého=
érosíředí=bez rozlášení=honfágurační=éoložkyK=

s=někíerČch=éříéadech= však=není=možno=uéravovaí=nasíavení=monáíorovacích=násírojů=a=
není= jáná= možnosí=než=éoužáíí=bxclusáve= fálíruK=w=íoho=důvodu= je=dobré= míí= ámélemeníovanou=
možnosí= fálírovaí= na= úrovná= jednoho= defánovaného= bveníu= z=jedné= honfágurační= éoložkyI= ale=
íaío=možnosí=musí=bČí=éod=sírákíní=konírolou=a=éoužíváná=éouze=éokud=nelze=uéraváí=monáíoráng=
přímo=na=monáíorovacím=násírojáK=

=
4KOKV horelace #O 

aruhá= čásí= korelace= je=umísíěna= za= lbohacovánímI= aby=vsíuéem=byly= jáž=bveníy=mající=
ánformace=z=honfágurační=daíabáze=EnaéřK=o=záváslosíech=na=jáné=honfágurační=éoložkyFK=

s=íéío= korelacá= lze= využíí= záváslosíí= mezá= honfáguračnímá= éoložkamá= defánové=
v=honfágurační= daíabázá= a= na= jejách= základě= séojovaí= bveníyI= kde= je= éředéoklad= séolečné=
příčányK=

=
4KOKNM Přerušení monáíorángu EblackouíF 

aočasné= éřerušení= monáíorángu= éro= honfágurační= éoložkuI= ízvK= blackouíI= je= éro= bvení=
janagemení= naérosíou= nuínosííK= aíky= íéío= éroceduře= se= éředchází= zbyíečnČm= bveníům=
generovanČm= ze= známČch= o= očekávanČch= éříčánI= věíšánou= se= jedná= o= údržbuI= resíaríyI=
ánsíalování=bezéečnosíních=záélaí=aéodK=

Co= je=nuíné=éřá=návrhu=érocedury=mřerušení=monáíorángu= vzíí= v=úvahuI= je=éředevším=na=
jaké=úrovná=bude=nuíné=éroceduru=ámélemeníovaíK=wda=je=nuíné=míí=možnosí=vyívořáí=éřerušení=
monáíorángu=éro=jednoílávČ=bvení=z=jednoílávé=honfágurační=éoložky=nebo=zda=je=jako=mánámální=
úroveň=dosíaíečná=celá=honfágurační=éoložkaK=

mokud= je= možnosí= vyívořáí= éřerušení= monáíorángu= éro= jednoílávé= bveníy= éřímo= na=
monáíorovacím= násírojá= –= a= moderní= monáíorovací= násíroje= íoío=éodéorují= –= éak= je= leéší= jako=
mánámální=úroveň=éro=éřerušení=monáíorángu=zvoláí=celou=honfágurační=éoložkuK=

w=osobní=zkušenosíá=mohu= řícáI=že=éokud=je=možnosí=vyívářeí=éřerušení=monáíorángu=éro=
jednoílávé=bveníy=éřímo=v=bvení=janagemeníuI=éak=je=íaío=možnosí=vysoce=využívánaK=^=íoío=
vede=k=obrovskému=množsíví=éravádel=a=íím=ke=zíráíě=koníroly=nad=zéracováním=bveníůK=mroío=
je=nejleéší=míí= jako=érámární=možnosí=vyívoření=éřerušení=monáíorángu=éro=celou=honfágurační=
éoložkuK==



J=OO=J=
 

mroíože= však= někíeré= monáíorovací= násírojeI= éříéadně= skráéíyI= nemají= možnosí= nasíaváí=
přerušení=monáíoránguI=je=vhodné=ámélemeníovaí=á=možnosí=vyívořáí=éřerušení=monáíorángu=éro=
jednoílávé=bveníy=z=jednoílávé=honfágurační=éoložkyK= mřísíué=k=íéío=možnosíá=by=však= měl=bČí=
omezen=a=éod=sírákíní=konírolouK=

w=hledáska= íyéu=éřerušení=monáíorángu=by=měl=bvení=janagemení=zahrnovaí=následující=
íyéyW=

· jednorázové=éřerušení=monáíorángu=Enasíavení=od=–=doF;=

· oéakované=éřerušení=monáíorángu=EnaéřK=každČ=denI=MOWMM=–=MPWMMFK=

=
syívoření=á=ukončení=éřerušení=monáíorángu=by=mělo=bČí=možno=érovésíW=

· auíomaíácky Eéomocí bveníuF 

^by= bylo= možné= naéřK= éřá= masovČch= akcíchI= jako= je= ánsíalace= bezéečnosíních=
záélaí= aéodKI= efekíávně= vyívořáí= éřerušení= monáíorángu= éro= velké= množsíví=
honfáguračních= éoložekI= bvení= janagemení= by= měl= éodéorovaí= vyívoření= á=
ukončení=éřerušení=monáíorángu=éomocí= séecáálně= formáíovaného=bveníuI= kíerČ=
naéřK=obsahuje=jméno=honfágurační=éoložkyI=zda=éřerušení=monáíorángu=vyívořáí=
nebo=ukončáíI=éříéadně=jak=dlouho=má=éřerušení=monáíorángu=írvaíK=

· manuálně Eéřes užávaíelské rozhraníF 

Přes= užávaíelské= rozhraní= by= měly= bČí= zadávány= éřevážně= komélákovanější=
přerušení= monáíorángu= Ezejména= oéakovanéF= a= zároveň= by= éřes= užávaíelské=
rozhraní= měl= bČí= élnČ= éřísíué= ke= všem= éřerušením= monáíorángu= –= ukončenČmI=
érávě=akíávním=á=élánovánČmI=včeíně=možnosíá=s=námá=manáéulovaíK=

wároveň= by= užávaíelské= rozhraní= mělo= bČí= schoéno= éřehledně= zobrazáí= EnaéřK=
grafácky=na=časové=oseF=jednoílávé=éřerušení=monáíoránguI=a=ío=vždy=éro=vybranou=
honfágurační=éoložkuI=éříéadně=éro=celého=zákazníka=aéodK=

· přímo z fncádení íákeíu 

szhledem= k=íomuI= že=užávaíelské= rozhraní=éro=vyívoření=éřerušení= monáíorángu=
nebČvá= součásíí= násíroje=éoužívaného=éro= fncádení= janagemeníI= ale= jedná= se= o=
samosíaínou= EwebovouF= aélákacá= vyžadující= éřáhlášeníI= vyhledání= éožadované=
honfágurační= éoložky= a= mnoho= dalších= oéerací= dříve= než= je= možno= samoíné=
přerušení= monáíorángu= vyívořáíI= dochází= zde= k=určáíé= časové= érodlevěK= Taío=
érodleva=může=bČí=v=řádu=několáka=desííek=sekundI=éříéadně=mánuíu=čá=víceK=^le=
vynásobeno=množsívím=fncádení= íákeíů=a= séecáalásíů=s=námá=éracujícíchI=zejména=
ve=velkČch=fármáchI=dochází=v=celkovém=vČsledku=ke=značnČm=časovČm=zíráíámK=



J=OP=J=
 

mrávě= íaío= nuínosí= éřáhlašovaí= se= do= jáného= násíroje= je= veláce= časío= důsledkem=
íohoI= že= séecáalásíé= řešící= fncádení= íákeíy= nevyívářejí= éřerušení= monáíorángu=
předíímI= než= začnou= fncádení= řešáíK= kásledkem= íoho= jsou= éoíé= generovány=
zbyíečné=fncádeníyI=kíeré=vyžadují=další=manuální=řešeníK=

w=íoho= důvodu= by= mělo= bČí= možnoI= éřímo= z=fncádení= íákeíuI= éřeénouí=
honfágurační= éoložku= do= síavu= „érobíhající= údržba= L= éráce“= a= íímío= vlasíně=
vyívořáí=éřerušení=monáíoránguK=

w=bezéečnosíních= důvodůI= aby= nedošlo= k=zaéomení= honfágurační= éoložky= ve=
síavu= „érobíhající= údržba= L= éráce“I= je= nuíno= ámélemeníovaí= auíomaíácké=
odsíranění=éřerušení=monáíorángu=éo=uélynuíí=určáíé=doby=–=ať=jáž=éřednasíavené=
v=sysíému= nebo= vyžadovaí= zadání= íéío= doby= jako= součásí= vyívoření= éřerušení=
monáíorángu= Eéřeénuíí= honfágurační= éoložky= do= síavu= „érobíhající= údržba= L=
éráce“F=

Přá= éřerušení=monáíorángu= lze=na= generované=bveníy=aélákovaí= O=základní=éosíuéyI= a= ío=
díky=funkcáonaláíě=moderních=monáíorovacích=násírojů=umožňující=nejen=zaslání=bveníuI=že=něco=
nefunguje=sérávněI=ale=íaké=zaslání=bveníuI=že=už=je=ío=v=éořádkuI=vČjámka=už=neexásíujeK=bvení=
janagemení=musí=bČí=schoéen=oba=íyío=bveníy=séárovaí=a=auíomaíácky=zavíraíK==

Taío=funkcáonaláía=rozšářuje=možnosíá=nakládání=s=bveníy=éo=dobu=éřerušení=monáíorángu=
na=O=základní=íyéyW=

· bvení je okamžáíě zavřen a uložen do daíabáze 

r=íohoío=íyéu=záležíI=zda=je=možno=vyívořáí=éřerušení=monáíorángu=éro=jednoílávé=
bveníy=nebo=éouze=éro=celou=honfágurační=éoložkuK=

mokud= je=možnosí=éřerušení=monáíorángu= vyívořáí= éro= jednoílávé=bveníyI=éak= je=
íenío=zéůsob=éoměrně=bezéečenČI=éroíože=lze=éřerušení=monáíorángu=velmá=éřesně=
zacíláí=a=osíaíní=bveníy=nejsou=žádnČm=zéůsobem=blokoványK=

^však=v=éříéadě=éřerušení=monáíorángu=éro=celou=honfágurační=éoložku=je=íenío=
íyé= vhodnČ=za=éodmínkyI= že=má= séecáalásía= éo=ukončení=éřerušení=monáíorángu=
možnosí= zkonírolovaí= sérávnou= funkčnosí= honfágurační= éoložkyK= gának= je= zde=
rázákoI= hlavně= u= oéakovanČch= éřerušení= monáíoránguI= že= může= v=érůběhu=
přerušení= monáíorángu= dojíí= k=faíální= chybě= u= honfágurační= éoložky= EnaéřK=
hardwarovému=selhání=u=serveruFI=bvení=je=auíomaíácky=zavřen=a=žádnČ=fncádení=
íákeí=není=vyívořenK=



J=O4=J=
 

· bvení čeká éo dobu éřerušení monáíorángu v bvení janagemení sysíémuI a 
éo obnovení monáíorángu jsou akíávní bveníy dále zéracovány 

Tenío=íyé=éřísíuéu=k=bveníům=generovanČm=v=érůběhu=éřerušení=monáíorángu= je=
ze= své= éodsíaíy= veláce= bezéečenČK= szhledem= k=íomuI= že= bveníy= nejsou=
auíomaíácky= zavírányI= ale= éouze= čekají= v=bvení= janagemení= sysíémuI= zda= je=
bvení= monáíorovacím= sysíémem= auíomaíácky= uzavřen= čá= neI= nehrozí= zde= zíráía=
důležáíČch=bveníů=v=érůběhu=éřerušení=monáíoránguK=

Přesíože= je= íenío= zéůsob= veláce= bezéečnČI= má= á= své= nevČhody= élynoucí= érávě=
z=éodsíaíy= íohoío= éřísíué= k=bveníům= –= čekáníI= zda= je= bvení= uzavřen= nebo= neK=
Tenío=éřísíué= je= funkční= u= bveníů= íyéu= mísío=na= dáskuI= funkčnosí= síťové= karíy=
aéodKI=ale=nefunguje=u=bveníů=generovanČch=z=logůK=

Teoreíácky=by=bylo=možné=éro=bveníy=z=logů=defánovaí=dvojáce=„varování=Lchyba=
–= ánformace“= a= éoužíí= bvení= íyéu= „ánformace“= k=zavírání= bveníů= z=logůI=
v=érakíáckém= éříéaděI= a= ío= zejména= v=rozsáhlém= érosíředíI= je= íenío= éřísíué=
vzhledem=k=množsíví=bveníů=generovanČch=éřá=íomío=nasíavení=reálně=nemožnČK=

=
4KOKNN wíráía séojení s monáíorovanČm zařízením 

wíráía= séojení= s=monáíorovanČm= zařízením= je= íyé= bveníuI= kíerČ= není= v=ámélemeníacích=
předních= svěíovČch= dodavaíelů= žádnČm= séecáálním= zéůsobem=řešenK= mřesío= se= jedná= o= bveníI=
kíerČ=vyžaduje=séecáální=érocedury=éro=zéracováníI=a=ío=éředevším=v=rozsáhlČch=érosíředíchK=

r=velkČch=ouísourcángovČch=fáremI=séravujících=deseíáíásíce=serverů=a=zařízeníI=kíeré=jsou=
časío= lokálně= umísíěny= éřímo= u= zákazníků= a= jsou= součásíí= jejách= síííI= dochází= ke= značnému=
rozdílu= v=kvaláíách= íěchío= síííK= ^=érávě= kvaláía= íěchío= sííí= je= velmá=časío=důvodem=generování=
mnoha= falešnČch= EfalešněJéozáíávníchF= bveníů= o= zíráíě= séojení= s=monáíorovanČm= zařízenímK=
péojení=je=éřerušenou=éouze=na=kráíkou=dobuI=bvení=je=generovánI=avšak=samoíné=monáíorované=
zařízení= éracuje= sérávněK= Tyío= kráíkodobé= vČéadky= je= éoířeba= řešáí= v=rámcá= bvení=
janagemeníuI=aby=nedošlo=ke=zbyíečnému=generování=velkého=éočíu=falešnČch=bveníůK=

aruhČm= íyéem= éroblémů= séojenČch= s=velkČm= množsíví= bveníů= ohledně= zíráíy= séojení=
s=monáíorovanČm= zařízením= je= kráíkodobČ= vČéadek= klíčové= síťové= koméoneníyK= s=íomío=
příéadě= je= vČsledkemI= v=rozsáhlém=érosíředíI= záélava= bveníůI= éroíože= dojde= ke= zíráíě= séojení=
s=každČm=monáíorovanČm=zařízením=íoío=síťové=zařízení=využívajícíK=Tenío=druh=zíráíy=séojení=
s=monáíorovanČm= zařízením= íakíéž= vyžaduje= séecáální= éroceduryI= aby= se= éředešlo= íásícům=
ándáváduálních=fncádení=íákeíůI=á=když=éříčána=je=ve=všech=éříéadech=séolečnáK=



J=OR=J=
 

ka=obrázku=čK=S= je=zakreslena= jedna=z=možnosííI= jak=íuío=zíráíu=séojení=s=monáíorovanČm=
zařízením=řešáíW=

=
lbrázek č. S – kávrh řešení zíráíy séojení s monáíorovaným zařízením 

=
jnou= navržené= řešení= zíráíy= séojení= s=monáíorovanČm= zařízen= Eváz= obrázek= čK= RF= je=

založeno= zéožděném= zéracování= íěchío= bveníů= v=kombánacá= s=konírolou= množsíví= bveníů= na=
zéracování=čekajícíchW=

· síce jak „n“ čekajících bveníů 

s= íéío= čásíá= érocedury= érobíhá= konírola= éočíu= generovanČch= bveníů= ohledně=
zíráíy= séojení= s= monáíorovanČm= zařízením= a= je= ío= hlavní= součásíí= ochrany=éřed=
zahlcením=íěmáío=bveníy=v=důsledku=éoruchy=klíčovČch=síťovČch=koméoneníK=

mokud=množsíví=akíávních=bveníůI=kíeré=čekají=na=zéracování=Ejsou=v=kroku=Čekaí=
„m“=mánuíF=éřekročí=defánovou=hranácáI=je=deíekována=možnosí=zahlceníK=eranáce=
může= bČí= defánována= vždy= éro= jednoho= zákazníka= nebo= éro= všechny= bveníy=
dohromadyK=w=éohledu=mé=dosavadní=éraxe=je=leéší=míí=defánované=hranáce=vždy=
éro= N= zákazníka= Esíejná= hodnoía= éro= všechny= zákazníkyI= ale= kalkulace= je= éro=
každého=zákazníka=zvlášťFK=

s= éříéaděI= že= je= íaío= defánovaná= hranáce= éřekročena= a= je= íímío= deíekována=
možnosí=zahlceníI=jsou=všechny=bveníy=síejného=zákazníka=akíualázovány=–=je=jám=
navČšen=éočeí=mánuíI=éo=kíeré=musejí=čekaíK=Toío=navČšení=lze=érovésí=éro=každČ=
bvení=éouze=jednouK=



J=OS=J=
 

poučasně= je= vyívořen= séecáální= bvení= a= následně= fncádení= íákeí= s= kráíáckou=
éráoráíou= Eéokud= jáž= nebyl= dříve= vyívořenFI= jehož= účelem= je= uéozornáí= na= íuío=
sáíuacá=a=vyžádaí=okamžáíou=akcá=ze=sírany=admánásíráíorůK=Tákeí=by=měl=míí=síejnČ=
čas= řešeníI= jako= je= nasíaveno= íoío= zéožděníI= éroíože=éo=uélynuíí= íéío= doby= jsou=
zéožděné=bveníy=dále=zéracovány=a=kráíáckČ=íákeí=zírácí=hodnoíuK=

· Čekaí „m“ mánuí 

s=íomío= kroku= čekají= všechny= bveníy= ohledně= zíráíy= séojení= s=monáíorovanČm=
zařízením= éo= určenČ= éočeí= mánuíI= zda= je= séojení= s=monáíorovanČm= zařízením=
obnoveno=čá=neK=eodnoía=„m“=je=dvousložkováI=a=íoW=

o vČchozí=hodnoía=nasíavení=éro=všechny=bveníy;=

o zéoždění=defánováno=z=důvodu=deíekce=zahlceníK=

sČchozí=hodnoíaI= jejíž=hlavním=účelem= je=ochrana=éřed=kráíkodobČmá=vČéadky=
ve= séojení= s=jednoílávČmá= monáíorovanČmá= zařízenímáI= může= bČí= nasíavena=
různČmá= zéůsobyI= vše= závásí= na= reálnČch= éodmínkáchK= kěkíeré= z= možnČch=
zéůsobů=jsouW=

o fáxní=hodnoía=éro=všechny=bveníy;=

o fáxní=hodnoía=defánována=éro=jednoílávé=zákazníky;=

o hodnoía= je= vyéočííávána= v=záváslosíá= na= mrovozní= době= služby=
v=kombánacá=s=defánovanČm=časem=éro=řešeníK=

mo= ukončení= zéoždění= jsou= akíávní bveníy= dále= zéracovány= a= v=éříéaděI= že=
séojení=bylo=v=érůběhu=zéoždění=obnovenoI=bvení= je=uložen=do= daíabáze=a= není=
jáž=dále=zéracovávánK=

=
4KOKNO honírola mrovozní doby služby 

haždá= honfágurační= éoložka= má= v=aohodě= o= úrovná= služeb= Epi^F= sjednanou= mrovozní=
dobu=službyK=_ěhem=íéío=doby=by=měla=bČí=honfágurační=éoložka=dosíuéná=a=éokud=neníI=jedná=
se= o= fncádeníK= mrovozní= doba= služby= může= bČí= sjednána= jako= neéřeíržáíáI= naéřK= v=éříéadě=
kráíáckČch= aélákací= u= bankovních= sysíémů= aéodKI= nebo= může= bČí= sjednána= éouze= v=érůběhu=
éracovní=doby=zákazníkaK=

jonáíoráng=však=je=v=érovozu=neéřeíržáíěI=á=když=samoíná=honfágurační=éoložka=je=mámo=
sjednanou=mrovozní= dobu= službyI= a= ío=éroíože= je=monáíoráng=využíván= á= ke= sběru= daí= éro= jáné=
érocesy= –= naéřK= éro= reéoríováná= aéodK= w=íoho= důvodu= jsou= á= bveny= generovány= neéřeíržáíěI= á=
mámo=sjednanou=mrovozní=dobu=službyK=



J=OT=J=
 

s=éříéaděI= že= má= honfágurační= éoložka= sjednanou= mrovozní= dobu= služby= éouze=
v=éracovní=době=zákazníka=EnaéřK=éracovní=dny=MUWMM=–=NTWMMFI=íak=bČvá=čas=mámo=íuío=mrovozní=
dobu= služby= –= zejména= noc= čá= víkendy= –= využáván= éro= údržbuK= mrobíhají= éravádelné= resíaríy=
serverůI=zálohování=a=další=élánované=oéeraceK=Tyío=oéerace=jsou=veláce=časío=zdrojem=značného=
množsíví= bveníůI= naéřK= zálohování= je= časío= zdrojem= bveníů= ohledně= málo= mísía= na= dáskuI=
vyíížení=érocesoruI=sííě=aéodK==

ge=oíázkouI=jak=íyío=bveníy=zéracovávaíI=éroíožeW=

· mají éouze dočasnČ charakíer 

kaéřK= éo= dobu= zálohování= je= dočasně= využíváno= mísío= na= dásku= a= dochází=
k=vyíížení= érocesoruI= sííě= aéodK= mo= ukončení= zálohování= je= normální= chod=
honfágurační=éoložky=obnovenK=

· jsou generovány mámo mrovozní dobu služby 

ale= mého= názoru= se= nejedná= o= fncádeníyI= éroíože= bvení= je= generován= mámo=
sjednanou= mrovozní= dobu= službyI= a= v=íuío= dobu= sá= může= vlasíník= honfágurační=
éoložky= EzákazníkF= érováděí= na= honfágurační= éoložce= jakékoláv= oéeraceK= l=
fncádení=by=se=jednaloI=éokud=by=normální=síav=nebyl=obnoven=ve=chvílá=začáíku=
sjednané=mrovozní=doby=službyK=

elavně= díky= íěmío=dvěma= důvodům=je=dobré=ámélemeníova= éroceduruI= kíerá= bude=řešáí=
bveníy=v=doběI=kdy=není=sjednána=mrovozní=doba=službyK==

szhledem= k=nuínosíáI= aby= v=době= začáíku= sjednané=mrovozní= doby=služby= honfágurační=
éoložka=Ečá=službaF=byla=dosíuénáI=íjK=funkčníI=není=možné=bveníy=generované=mámo=sjednanou=
mrovozdní=dobu=služby=rovnou=uzavíraí=a=íímío=je=ágnorovaíK=jůže=íoíáž=nasíaí=sáíuaceI=že=naéřK=
zálohování=selže=a=mísío=na=dásku=není=uvolněno=čá=se=zablokuje=určáíá=aélákace=a=bude=značně=
vyíěžovaí= érocesorK= s=íakovém=éříéaděI= éokud=by=bveníy=byly=okamžáíě= uzavírányI= by=nebyl=
žádnČ= fncádení= íákeí= generován= a= honfágurační= éoložka= čá= služba= by= v=začáíku= sjednané=
mrovozní= doby= služby= nebyla= dosíuéná= čá= by= dosíuénosí= byla= lámáíovánaK= mrvní= hlášení= o=
fncádeníu=by=éoíé=éřášlo=od=samoíného=zákazníkaI=což=není=žádoucí=síavK=

mroío= je= nuíné= ámélemeníovaí= íuío= éroceduru= jako= zéoždění= bveníůK= bveníy= by= mámo=
sjednanou= mrovozní= dobu= služby= byly= v=bvení= janagemeníu= zdrženy= a= na= začáíku= sjednané=
mrovozní=doby=služby=by=byly=akíávní bveníy=dále=zéracoványK=

kení=však=vhodné=zéracovávaí=bveníy=éřesně=na=začáíku=sjednané=mrovozní=doby=službyI=
ale=zéracovaí= je= jáž=dříveK= ge=íoíáž=nuíné=dáí= admánásíráíorům=čas= řešáí= éříéadné=fncádeníy= íakI=
aby= honfágurační= éoložka= čá= služba= byla= élně= dosíuéná= na= začáíku= sjednané= mrovozní= doby=
službyK= l= kolák= dříve= by= měly= bČí= bveníy= zéracoványI= ío= záleží= na= éočíu= fncádeníůI= kíeré= v=
érůměru= vznákají= a= na= éočíu= admánásíráíorůI= kíeří= jsou= v=íu= dobu= éravádelně= schoéná= íyío=
fncádeníy=řešáíK=



J=OU=J=
 

aalším=důvodemI=éroč= konírolu=érovozní=doby=služby=ámélemeníovaíI= je=ésychologáckČ=
ílak= na= zákazníkaK= mokud= íaío= érocedura= není= ámélemeníovánaI= není= vlasíně= rozdíl= mezá=
neéřeíržáíou= aohodou= o= úrovná= služeb= a= naéřK= éouze= v=éracovní= době= zákazníkaI= aséoň= co= se=
íČče= generování= fncádeníůK= pamoíné= řešení= generovanČch= fncádeníů= už= může= éodléhaí= časům=
defánovanČm=v=aohodě=o=úrovná=služebK=

mokud= je= íaío= érocedura= komunákována= vůčá= zákazníkůmI= je= éro= ně= jasnČ= rozdíl= mezá=
neéřeíržáíou= službou= a= naéřK= éouze= v=éracovní= doběI= je= zde= jasnČ= kvaláíaíávní= rozdílK= Takže=
zákaznícá=vícI= že=v=dražší=službě= dosíávají=vyšší=hodnoíuK= ^=íoío= je= íaké=určáíČ=ésychologáckČ=
ílak=na=zákazníkyI=aby=objednávalá=dražší=službuI=ádeálně=neéřeíržáíouK=

=
4KOKNP waslání auíomaíáckČch uéozornění 

^uíomaíácké=zasílání=uéozornění=je=érocedurou=sloužící=k=ánformování=admánásíráíorů čá=
zákazníků=ohledně=důležáíČch=bveníů=a=íak=zabezéečáí=jejách=rychlejší=řešeníK=réozornění=může=
bČí=v=různČch=formáíech=–=eJmaálová=zérávaI=pjp=čá=auíomaíáckČ=íelefonní=hovorK==

=
4KP oozhodnuííI zda je služba ovlávněna 

wéracování= bveníů= éoésané= v=éřechozích= kaéáíolách= jeI= v=různé= mířeI= ve= všech=
ámélemeníacích=éředních=svěíovČch=dodavaíelů=bvení=janagemení=řešeníK=oozhodováníI=zda=je=
služba=ovlávněna=Eje=degradována=nebo=úélně=nefunkčníF=a=éoíé=rozvěívení=bvení=janagemeníu=
do= čásíá= bvení= íákeíy= Eslužba= není= ovlávněnaF= a= fncádení= íákeíy= Eslužba= je= ovlávněnaFI= není=
k=dáséozácá= v=žádné= z=ámélemeníacíK= sšechny= ámélemeníace= éředních= svěíovČch= dodavaíelů=
éracují=–=aleséň=ve=vČchozí=ámélemeníacáI=bez=úérav=na=éřání=zákazníka=–=na=éráncáéu=bvení=Z[=
má=důležáíosí?=Z[=fncádení=íákeíK=

jnou= navržené= řešení= Eváz= obrázek= čKOF= érovádí= éo= ukončení= wéracování= bveníu=
rozhodováníI=zda=je=služba=élně=funkční=nebo=neI=a=éoíé=dochází=k=rozvěívení=zéracováníK=mokud=
je= služba= élně= funkčníI= jsou= z= důležáíČch= bveníů= vyžadující= manuální= zéracování= vyívořeny=
bvení= íákeíyK= mokud= je= služba= nějakČm= zéůsobem= ovlávněna= Eje= degradována= nebo= úélně=
nefunkčníFI=je=vyívořen=fncádení=íákeíK=

Přesíože= zde= mluvím= o= služběI= síejná= logáka= může= bČí= aélákována= na= jednoílávou=
honfágurační= éoložku= EserverI= zařízení= aéodKFK= oozhodující= je= zde= éřííomnosí= honfágurační=
daíabáze= ECja_F= čá= pysíému= zérávy= konfágurací= ECjpFK= mokud= je= k=dáséozácá= a= jsou= v=ní=
defánovány=záváslosíá=mezá=honfáguračnímá=éoložkamáI=éak=lze=rozhodnouíI=zda=služba=je=čá=není=
ovlávněnaK=mokud=není=k=dáséozácáI=rozhodování=je=na=úrovná=honfágurační=éoložkyK=

s=obou= éříéadech= má= však= mnou= navržené= rozvěívení= bvení= janagemeníu= zásadní=
vČhody= oéroíá= ámélemeníacích= éředních= svěíovČch= vČrobcůI= kde= je= éoužáío= éřímočarého=
zéracování=bveníůK=Tyío=vČhody=élynou=ze=skuíečnosíáI=že=z=bveníu=může=bČí= vyívořen=bvení=
íákeí=nebo=fncádení=íákeíK=



J=OV=J=
 

fncádení= íákeíyI= narozdíl=od=bvení= íákeíůI= mají=ofácáálně= defánovan=časI= do=kíerého=musí=
bČí=vyřešenyK=s=éříéaděI=že=je=íenío=čas=éřekročenI=bČvají=v=aohodě=o=úrovná=služeb=defánovány=
sankceK= mokud= jsou= z=veškerČch= bveníů= vyívářeny= éouze= fncádení= íákeíyI= éak= je= samozřejmě=
rázáko=sankcí=věíšíI=éroíože=je= á=věíší=množsíví=íákeíůK=jůže=nasíaí=á=sáíuaceI=kdy=fncádení= íákeí=
velmá=nízké=důležáíosíá=je=řešen=admánásíráíory=dříve=než=důležáíČ=fncádení=íákeí=jenom=éroíoI=že=
hrozí=vyéršení=času=éro=řešeníK=

mokud=jsou=však=bveníy=éosouzeny=z=hledáska=ovlávnění=služby=Ečá=honfágurační=éoložkyF=
a=éoíé=jsou=vyívářeny=buď=bvení=čá=fncádení=íákeíyI=éakW=

· je= sníženo= rázáko= sankcí= élynoucích= z=nedodržení= času= řešeníI= éroíože= čas= na=
řešení= mají= defánovány= éouze= fncádení= íákeíyI= bvení= íákeíy= s=nízkou= důležáíosíí=
mohou=bČí=v=éříéadě=nuínosíá=éo=nějakou=dobu=ágnorovány;=

· dochází= k=leéší= éráoráíázacá= éráce= díky= věíší= éřehlednosíá= o= důležáíosíá= Efncádení=
íákeí=je=vždy=důležáíější=než=bvení=íákeíF;=

· díky= éosouzení= z=hledáska= ovlávnění= služby= mohou= bČí= do= reéoríování= ohledně=
dosíuénosíá= služby= zahrnuíy= éouze= fncádení= íákeíyI= čímž= je= reéoríování=
zjednodušeno=a=zéřesněno;=

Přesíože=bvení=íákeíy=nemají=ofácáálně=defánován=čas=na=řešeníI=z=hledáska=kvaláíy=je=dobré=
áníerně=íenío=čas=defánovaí= á=éro=bvení= íákeíyI=aby=nedocházelo=k=íoíální= ágnoracá=bvení= íákeíůK=
ge=dobréI=aby=bvení=íákeíy=měly=íenío=áníerní=čas=na=řešení=shodnČ=s=časem=na=řešeníI=éokud=by=
byl= vyívořen= fncádení= íákeíK= ge= ío= vhodné= zejména= za= sáíuaceI= kdy= by= došlo= ke= šéaíné=
kaíegorázacá= bveníu= a= mísío= fncádení= íákeíu= by= byl= vyívořen= bvení= íákeíK= mokud= bude= čas= na=
řešení=síejnČ=a= íakovČho=bvení= íákeí= bude=vyřešen=v=defánovaném=časeI=nedošlo=by=k=éorušení=
aohody=o=úrovná=služebK==

aalší=vČhodou=élynoucí=z=rozdělení=na=bvení=a=fncádení=íákeíy=je=možnosí=auíomaíáckého=
zavírání=bvení=íákeíůK==

Co= se= íČče= fncádení= íákeíůI= u= íěch= není= auíomaíácké= zavírání= éříláš= žádoucí= Eéřesíože= je=
možnéFI= éroíože= z=hledáska= kvaláíy= je= leéší= manuální= konírola= síavu= služby= a= její= éříéadně=
obnoveníI=a=co=je=důležáíéI=rozhodnuíí=zda=je=nuíno=érovésí=éreveníávní=oéaířeníI=aby=se=fncádení=
jáž=neoéakovalK=

^však= bvení= íákeíyI= vzhledem= k=absencá= ofácáálního= času= na= řešení= a= íaké= díky=
skuíečnosíáI= že= se= v=naérosíé= věíšáně= bude= jednaí= o= různá= varováníI= mohou= bČí= auíomaíácky=
zavírányI=éokud=bude=vČjámka=na=monáíorovaném=zařízena=zrušenaK=mříkladem=může=bČí=bvení=
íákeí= ohledně= mísía= na= dáskuK= mokud= se= mísío= na= dásku= auíomaíácky= uvolní= EnaéřK= skončí=
zálohování=aéodKFI= bvení= může=bČí=uzavřen=a= s=ním= á= bvení= íákeíK= kení=zde= nuínosí= manuální=
konírolyK=



J=PM=J=
 

w=hledáska= zabezéečení= kvaláíy= služby= je= však= v=éříéadě= auíomaíáckého= zavírání= bvení=
íákeíů=nuíno=ámélemeníovaí=éroceduryI=kíeré=zabrání=oéakovanČm=oíevíráním=a=zavíráním=bvení=
íákeíůK=kaéřK=běžící=éroces=je=ukončenI=je=vygenerován=bvení=a=bvení=íákeí=a=éo=chválce=je=éroces=
auíomaíácky= resíaríovánI= bvení= a= bvení= íákeí= jsou= zavřenyK= mo= chváláčce= se= ío= znova= oéakujeK=
w=íoho=důvodu=je=nuíno=ámélemeníovaí=éroceduruI=kíerá=bude=íoío=chování=monáíorovaí=a=řešáíK==

gedním= z=možnČch= zéůsobů řešení= je= éočííadloI= kolákráí= byl= každČ= bvení= z=každé=
honfágurační= éoložky= auíomaíácky= zavřenI= a= ío= během= určáíé= dobyK= mokud= by= éoíé= bylo=
dosaženo=defánované=hranáceI=nevyívářel=by=se=bvení=íákeíI=ale=fncádení=íákeíK=Tenío=íákeí=by=íaké=
obsahoval=rozšířené=údaje=o=éředchozích=auíomaíácky=uzavřenČch=bvení=íákeíechK=mrocedura=éo=
éoíé=byla= defánována= íakío=Evždy=éočííáno=zvlášť=éro=každou=honfágurační=éoložkuFW=mokud=je=
jeden=íyé=bvení=íákeíu=auíomaíácky=uzavřen=P=a=vícekráí=během=éosledních=O4=hodánI=éak=vyívoř=
fncádení= íákeíK= Tyéem= bvení= íákeíu= jsou= myšleny= síejné= bvení= íákeíy= EsíejnČ= éoéás= bveníuI=
éráoráía=aídKFK=

=
4KPKN oozhodovací éroces 

pamoínČ= rozhodovací= érocesI= jehož= vČsledkem= je= rozhodnuííI= zda= je= služba= je= čá= není=
ovlávněnaI= lze= ámélemeníovaí= mnoha= různČmá= zéůsobyK=sše= závásí= na= exásíencá=čá= neexásíencá=
honfágurační= daíabáze= nebo= pysíému= sérávy= konfáguracíI= éříéadně= na= možnosíech= násíroje=
éoužívaného=éro=fncádení=a=mroblem=janagemeníK=

fmélemeníace=lze=v=základě=rozděláí=na=P=základní=íyéyW=

· éravádla= jsou= exélácáíně= defánována= EkíerČ= íyé= bveníu= vyívoří= fncádení= íákeí= a=
osíaíní=bvení=íákeíyF;=

· rozhodování= je= na= základě= daí= v=honfágurační= daíabázá= čá= pysíému= sérávy=
konfágurací= Ejsou= éosouzeny= záváslosíá= mezá= honfáguračnímá= éoložkamáI= jejách=
důležáíosí=aéodKF;=

· je=využáván=samoučící=se=sysíém=založenČ=na=síaíásíáckČch=meíodáchK=

=
sšechny=íyío=varáaníy=mají=své=vČhody=a=nevČhodyI=avšak=éroíože=cílem=íéío=bakalářské=

éráce= bylo= navrhnouí= bvení= janagemení= sysíém= schoénČ= funkcáonaláíy= á= bez= éřííomnosíá=
honfágurační= daíabáze= čá= pysíému= sérávy= konfáguracíI= zvolál= jsem= varáaníu= éracující= se=
samoučícím= se= sysíémemK= se= skuíečnosíá= mnou= zvolená= varáanía= bude= využívaí= samoučácího=
sysíému=v=kombánacá=s=exélácáíně=defánovanČmá=éravádlyK=

jnou= zvolená= varáanía= je= založena= na= hodnocení= jednoílávČch= bvení= a= fncádení= íákeíů=
séecáalásíyI=kíeří=je=řešíK=haždČ=íákeíI=jak=bvení=íak=fncádeníI=musí=míí=éřed=uzavřením=vyélněno=
éolíčkoI= kde= séecáalásía= jej= řešící= hodnoíí= důvod= íohoío= íákeíuK= aůvody= éro= íákeí= můžou= bČí=
naéříkladW=



J=PN=J=
 

· éouze=ánformace;=

· varováníI=služba=není=ohrožena;=

· varováníI=služba=ohrožena;=

· áncádeníI=služba=ovlávněnaK=

=
gakmále= je= k=dáséozácá= dosíaíečnČ= éočeí= řešenČch= bvení= a= fncádení= íákeíůI= je= možno=

síaíásíáckČmá=meíodamá=rozhodovaíI=zda=z=bveníu=vyívořáí=bvení=čá=fncádení=íákeíK=mravádlo=může=
fungovaí=naéřK=na= íomío=éráncáéuW=mokud=je=[=VMB=důvodů=éro=íákeí=„éouze= ánformace“I= nebo=
„varováníI= služba= není=ohrožena“I= íak= vyívoř=bvení= íákeíK= s=oéačném=éříéadě= vyívoř= fncádení=
íákeíK=

gelákož= je= éro= íuío= meíodu= nuíno= míí= k=dáséozácá= éoměrně= značné= množsíví= řešenČch=
íákeíůI= je= dobré= míí= možnosí= exélácáíně= defánovaí= éravádlaK= sČhodou= exélácáíně= defánovanČch=
éravádel=jeW==

· jednoduchosí=defánáce=skuéán=bveníůI=kíeré=mají=vyívářeí=bvení=íákeíy;=

· možnosí=využáíí=rozhodovacího=érocesu=á=když=není=zaíím=k=dáséozácá=dosíaíečnČ=
soubor=řešenČch=íákeíů;=

· možnosí=defánáce=vČjámek=naéřK=éro=určáíé=zákazníky=čá=bveníyK=

=
Tyío= exélácáíní= éravádla= by= měla= bČí= defánována= éřed= uvedení= bvení= janagemeníu= do=

érovozu=a=éoíé=doélňována=naéřK=érosířednácíví=mroblem=janagemeníu=–=éo=analČze=éroblému=
může=bČí=defánováno=éravádloI=kíeré=éřesně=klasáfákuje=íákeí=a=íím=uséíší=jeho=vyřešeníK=

=
4K4 syhledání syméíomůI éřáéojení k fncádení íákeíu a vyhodnocení 

mráce=se=syméíomyI= což= je=vlasíně= jeden= fncádení= íákeí=ohledně= EčásíečnéF=nefunkčnosíá=
služby=a=souvásející=bvení=íákeíy=ohledně=síavu=jednoílávČch=koméoneníI=vyžaduje=honfágurační=
daíabázá=čá=pysíém=sérávy=konfáguracíK=_ez=jejách=exásíence=lze=íyío=érocedury=aélákovaí=éouze=
na=úrovná=jedné=honfágurační=éoložkyI=což=éřínos=íěchío=érocedur=vČrazně=lámáíujeK=

Celá=skuéána=érocedur=éracujících=se=syméíomy=fncádeníu=je=založena=na=myšlenceW==

mokud dojde k fncádeníu a služba je EčásíečněF nefunkčníI vše co éoířebujeme je jedáný fncádení 
íákeí a k íomu bvení íákeíy z jednoílávých koméonení služby. gednoílávé bvení íákeíy by měly býí 

vyhodnoceny z hledáska možné éříčány fncádeníuI a íakío á seřazeny. 



J=PO=J=
 

w=hledáska= užávaíele= se= íedy= jedná= o= jedánČ= fncádení= íákeíI= ve= kíerém= vádí= ánformacá= o=
nefunkčnosíá=služby=a=zároveň=vádí=síav=všech=bvení= íákeíůI=kíeré=se=k=íéío=službě=vážouK=bvení=
íákeíy=jsou=s=využáíím=honfágurační=daíabáze=čá=pysíému=sérávy=konfágurací=a=éříéadně=á=dalších=
ánformačních=zdrojů=EnaéřK=auíomaíácká=analČza=éředchozích=síejnČch=fncádeníůF=vyhodnoceny=
z=hledáska= doéadu= na= službu= EnaéřK= nefunkčnosí= sííě= má= vyšší= éravděéodobnosí= bČí= éříčánou=
fncádeníu=než=docházející=mísío=na=dáskuFK=

Taío= funkcáonaláía= je= součásíí=_jC= mroacíávekeí= Eváz= obrázek= čK= TFI= je= však= omezena=
éouze= na= bvení= janagemeníK= To= znamenáI= že= éokud= séecáalásía= řešící= fncádení= íákeí= chce=
zobrazáí= bveníyI= kíeré= jsou= éravděéodobnou= éříčánou= fncádeníuI= musí= se=éřáhlásáí= do= aélákace=
_jC=mroacíávekeíI=vyhledaí=zdrojovČ=bvení=a=éoíé=sá=zobrazáí=hodnocení=éřáéojenČch=bveníůK=

=
lbrázek č. T J BjC mroacíávekeíI oooí Cause Analysás 

w=hledáska= éřívěíávosíá= éro= užávaíele= íoío= není= ádeální= řešeníI= éroíože= éřánáší= érosíoje=
v=řešeníK= ka= druhou= síranuI= íoío= vyhodnocování= v=_jC= mroacíávekeí= může= bČí= éoměrně=
náročnéI=hlavně=éokud=je=érováděno=éokaždéI=když=je=bvení=zobrazenK=

w=íoho= důvodu= jsem= v=mém= návrhu= Eváz= obrázek= čK= OF= dal= vyhodnocování= jako= jeden=
z=kroků=bvení=janagemeníuI=kdy=jsou=daía=zéracovánaI=uložena=a=éoužívána=íak=dlouhoI=dokud=
nedojde=k=akíualázacá=Eoíevření=čá=uzavřeníF=někíerého=z=bvení=čá=fncádení=íákeíůK=Tenío=éřísíué=
značně= redukuje= náročnosí= íéío= oéerace= a= umožňuje= áníegrracá= íéío= funkcáonaláíy= éřímo= do=
íákeíovacího=sysíému=éro=érácá=s=fncádení=íákeíyK=



J=PP=J=
 

R wávěr 
jČm=cílem=v=íéío=bakalářské=érácá=bylo=navržení=bvení=janagemení=sysíémuI=kíerČ=by=

byl=snadno= ámélemeníovaíelnČ=bez= velkČch= ánvesíácI= avšak=moderníI= séolehlávČ= a= efekíávníI= a=
v=souladu=s=fTfi=sPKbvení=janagemení=sysíém=íakI= jak=je=éoésán=v=íéío=bakalářské=érácáI= íyío=
éožadavky= sélňujeK= szhledem= ke= skuíečnosíáI= že= veškeré= érocedury= od= éřájeíí= bveníu= až= éo=
vyívoření= fncádení= íákeíu= jsou= élně= auíomaíázoványI= je= íenío= sysíém= vhodnČ= éro= nasazení=
v=rozsáhlém=érosíředí=s=EdeseíáFíásícá=monáíorovanČmá=zařízenímáK=

s=érůběhu= íéío= bakalářské= éráce= jsem= využál= své= zkušenosíá= z=éraxe= na= éozácá= mroces=
janažera=bvení=janagemeníuI=kíerou=ve=fármě=Táeío=zasíávám=více=než=P=rokyK=wa=íuío=dobu=
jsem= se= éodílel= na= ámélemeníacá= bvení= janagemení= sysíému= založeném= na= _jC= bvení=
janageruI=á=na=íesíování=bvení=managemení=ámélemeníací=dalších=éředních=svěíovČch=vČrobcůI=
a=íyío=znalosíá=a=zkušenosíá=jsem=využál=éřá=návrhu=íohoío=bvení=janagemení=sysíémuK=

ka=úélnČ=závěr=mohu=érohlásáíI=že=bvení=janagemení=sysíém=éoésanČ=v=íéío=bakalářské=
érácá=bych=měl=skuíečně=velmá=rád=reálně=ámélemeníovánK=

=
=
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S moužáíá láíeraíura 
BjC pofíware J fT pofíware J Busáness ouns on fT= xonlánezK= OMNN= xcáíK= OMNNJMRJMOzK= _jC=
mroacíávekeí= merformance= janagemeníK= aosíuéné= z= tttW=
<hííéWLLwwwKbmcKcomLéroducísLéroducíJlásíángLmroacíávekeíJmerformanceJjanagemeníKhíml[K=

CA Technologáes fT janagemení pofíware and poluíáons=xonlánezK=OMNN=xcáíK=OMNNJMRJMOzK=C^=
lmpLjsp®= bvení= janagemení= and= ^uíomaíáonK= aosíuéné= z= tttW=
<hííéWLLwwwKcaKcomLusLéroducísLdeíaálLC^JlmpJjspJbveníJjanagemeníJandJ
^uíomaíáonKaséx[K=

em= xonlánezK= OMNN= xcáíK= OMNNJMRJMOzK= em= léeraíáons= janagerK= aosíuéné= z= tttW=
<hííésWLLhNMMTUKwwwNKhéKcomLcdaLhémsLdásélayLmaánLhéms_coníeníKjsé?znZbíoCcéZNJNNJNRJ
OU^NT4R_4MMM_NMM__[K=

fT mrocess jaés= xonlánezK= NO= ^érál= OMNM= xcáíK= OMNNJM4JORzK= bvení= janagemeníK= aosíuéné= z=
tttW=<hííéWLLwákáKenKáíJérocessmaésKcomLándexKéhéLbvení_janagemení[K=

fTfi®=xonlánezK=OMMT=xcáíK=OMNNJM4JORzK=aosíuéné=z=tttW=<wwwKáíálKcz[K=

fTfi® vP : plovníček íermínůI defánác a zkraíekK= mraha=W= fípjc=Czech=oeéublácI=oKsKI=
OMMUK=T4=sK=

perváce léeraíáonK=rnáíed=hángdom=W=The=píaíáonery=lffáceI=OMMTK=OSP=sK=fp_k=VTUJMJ
NNJPPNM4SJPK=
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