
 
 

Příloha 1: Dotazník 

Váţený respondente, Váţená respondentko, 

jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TUO, oboru Ekonomika a právo 

v podnikání. Cílem mé diplomové práce je analyzovat problémy elektronického podpisu 

v praxi. Chtěla bych Vás touto cestou poţádat o vyplnění následujícího krátkého dotazníku. 

Tento dotazník je zcela anonymní a všechny Vámi poskytnuté údaje budou slouţit pouze pro 

potřebu diplomové práce. Není – li stanoveno jinak, označte prosím jen jednu odpověď. 

Děkuji za Váš čas a ochotu dotazník vyplnit.  

Bc. Petra Šmídová 

 

1. Máte zřízen elektronický podpis? (pokud ne, přejděte prosím na otázku č.8) 

 Ano 

 Ne 

 

2. Proč jste si zřídili elektronický podpis? (např. pouţití v pracovním či osobním ţivotě) 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Kde jste si jej zaloţili? 

 Banka 

 Česká pošta 

 Internet 

 První certifikační autorita  

 jinak (rozepište, prosím)……………………………………………………….. 

 

4. Jak dlouho jiţ vyuţíváte sluţeb elektronického podpisu? 

 méně neţ 1 rok 

 1-5 let 

 více neţ 5 let 

 

5. Označte, jaké problémy máte nebo jste měli se zřízením elektronického podpisu? 

(moţnost označit i více odpovědí) 

 Sloţitá administrativa při zřizování 

 Cena pořízení 

 Dostupnost počítače a internetového připojení 

 Neschopnost pokročilejší práce s počítačem a internetem 

 Nedostatečné mnoţství informací o elektronickém podpisu 

 Neuspokojivé vysvětlení pouţitelnosti elektronického podpisu v praxi 

 jiné (uveďte, prosím)………………………………………………………….. 

 

  



 
 

 

6. Označte, jaké problémy máte nebo jste měli s pouţíváním elektronického podpisu? 

(moţnost označit i více odpovědí) 

 Archivace dokumentů opatřených elektronickým podpisem 

 Průkaznost provedené operace (např. potvrzení o předání dokumentů) 

 Mezinárodní uznatelnost elektronického podpisu 

 Bezpečnost elektronického podpisu 

 jiné (uveďte, prosím)…………………………………………………………. 

 

 

7. Jaký konkrétní problém jste měli Vy s elektronickým podpisem v praxi? (rozepište) 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

8. Ohodnoťte, jaké problémy jsou dle Vašeho názoru nejvíce závaţné? (1-velký problém, 

5-ţádný problém) 
1  2  3  4  5 

Bezpečnost        

Průkaznost        

Uznatelnost        

Archivace         

Neinformovanost        
    

 

9. Myslíte si, ţe je elektronický podpis dostatečně bezpečný? 

 Ano 

 Ne 

 

10. Domníváte se, ţe široká veřejnost zná pojem elektronického podpisu a jeho funkce? 

 Ano 

 Ne 

 

11. Jste: 

 Student 

 Podnikatel 

 Zaměstnance 

 Důchodce 

 Mateřská dovolená 

 Nezaměstnaný/á 

 

12. Kde konkrétně pracujete? (rozepište, např. název společnosti a obor) 

 

…………………………………………………………..…………………………………. 

 

  



 
 

 

13. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

 Základní 

 Střední bez maturity 

 Střední s maturitou 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské 

 

14. Jaký je Váš věk? 

 18 – 30 let 

 31 - 40 let 

 41 – 50 let 

 51 - 60 let 

 61 a více let 

 

15. Jste: 

 Muţ 

 Ţena 
  



 
 

Příloha 2: Podniky v ČR s webovými stránkami 

 

 

Obrázek 1: Podniky v ČR s webovými stránkami Zdroj: [23] 

 



 
 

Příloha 3: Podniky v Evropě s webovými stránkami 

  

 
Obrázek 2: Podniky v ČR s webovými stránkami Zdroj: [23] 

 

  



 
 

Příloha 4: Bezpečná komunikace – základy kryptografie  

 

Obrázek 3: Přenos zprávy šifrovaným kanálem Zdroj: [2] 

 

 

Obrázek 4: Šifrování zpráv symetrickou šifrou Zdroj: [2] 

 



 
 

 

Obrázek 5: Přenos neadresované, nezašifrované (veřejné), ale autorizované zprávy Zdroj: [2] 

 



 
 

 

Obrázek 6: Přenos adresované, zašifrované (důvěrné), ale neautorizované zprávy Zdroj: [2] 

 



 
 

 

Obrázek 7: Přenos adresované, zašifrované (důvěrné) a autorizované zprávy Zdroj: [2] 

 

  



 
 

Příloha 5: Certifikáty 

 

Obrázek 8: Řetězce důvěry I.CA. Zdroj: [2] 

 

 


