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1 Úvod  

Každá firma získává, zpracovává a uchovává informace o podnikatelském prostředí, 

ve kterém existuje. Zatímco v minulosti byly tyto informace ukládány především v písemné 

podobě, dnes se vyskytují ve větší míře v elektronické formě. Přístup k jejich zdrojům je ale 

často nejednotný, což může práci s různými druhy informací v různých formách učinit mírně 

zdlouhavou a nepřehlednou. 

Řešení tohoto problému může nabízet zavedení soukromé vnitropodnikové sítě, jejichž 

prostřednictvím bude možno sdílet firemní dokumenty, k nimž budou mít zaměstnanci 

organizace centrální přístup přes rozhraní klasického internetového prohlížeče. Takový typ 

sítě nazýváme intranet. 

Význam intranetu v dnešní době prudce roste a mnoho firem jej buďto již používá, 

nebo uvažuje o jeho zavedení. Nasazení intranetu do prostředí organizace s sebou totiž přináší 

mnoho výhod. Mezi již zmíněné můžeme zařadit možnost ústředního přístupu ke 

všem podnikovým datům, což ušetří čas při hledání požadované informace a zpřehlední 

orientaci v uložených dokumentech. 

Dalším důležitým přínosem intranetu je jeho pozitivní vliv na spolupráci a komunikaci 

pracovníků ve firmě. Díky možnosti okamžitého sdílení dokumentů a kooperace při práci na 

úkolech a projektech, někdy navíc spojené s on-line komunikací v reálném čase, je 

zaměstnancům umožněno snadněji a efektivněji spolupracovat, což ve výsledku přispěje 

k růstu celkové produktivity. 

Výhodou intranetu je také jeho jednoduché používání a správa. Uživatelům je k práci 

poskytnuto přehledné prostředí prohlížeče, ve kterém se lze snadno orientovat a prohlížet 

obsah webu. Úpravy a nastavení portálu jsou prováděny rovněž snadno, většinou pomocí 

určených administrátorských nástrojů nebo editorů kódu. 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit intranetový portál sjednocující přístup k 

informačním zdrojům firmy, který přinese rychlejší vyhledávání, přenos a sdílení informací a 

zlepšení spolupráce mezi zaměstnanci, to vše v co nejvíce uživatelsky přívětivém formátu.  
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2 Teoretická východiska pro tvorbu intranetového portálu 

2.1 Základní funkce intranetu 

Intranetem rozumíme soukromou počítačovou síť využívající standardy a protokoly 

Internetu, jako jsou HTTP, TPC/IP a HTML, a umožňující pracovníkům organizace účinněji 

spolupracovat a tím zvyšovat produktivitu práce. I když intranet i Internet sdílejí stejné 

technologie, nejpodstatnější rozdíl mezi nimi je ve vlastnictví a přístupových právech: [2] 

 Internet je veřejná síť a není vlastnictvím žádné osoby ani skupiny; kdokoliv, mající 

zařízení umožňující připojení k Internetu a přístup buď přímo na Internet, nebo 

k poskytovateli internetových služeb, se může k Internetu připojit.  

 Intranetem naopak rozumíme síť soukromou; jejím vlastníkem je organizace, která ji 

provozuje. Přístup je omezen pouze na pracovníky organizace.  

Na základě toho, jak je intranet postaven, může být jak silnou samostatnou enklávou, 

tak může být spojen s rozsáhlým zdrojem vnějších informací a tím dát vzniknout tzv. 

extranetu. Pod pojmem extranet si můžeme představit privátní síť vznikající rozšířením 

určitých intranetových výhradních práv pro důvěryhodné partnery a klienty, či využitím 

přímých propojení přes soukromé linky nebo přes Internet. Je to tedy vlastně intranet 

rozšiřující se od organizace směrem k zákazníkům, prodejcům a dalším partnerům. [2] 

Mezi základ kompletních služeb poskytovaných intranetem lze zařadit pět funkcí, 

pomocí nichž můžeme skladovat, obnovovat, spravovat a zveřejňovat informace a usnadnit 

spolupráci zaměstnanců ve firmě. Patří mezi ně: [2] 

 E-mail, zajišťující komunikaci uživatel – uživatel nebo uživatel – skupina uživatelů,  

 Sdílení souborů, respektive informací, znalostí a myšlenek,  

 Adresáře, zabezpečující správu informací a uživatelský přístup,  

 Vyhledávání potřebných informací v potřebný čas,  

 Správa sítě, zahrnující modifikace a údržbu intranetu.  

Realizace těchto funkcí může být provedena jak na jedné platformě, tak na více 

různých platformách díky technologiím založeným na internetových otevřených standardech. 

[2]  
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2.1.1 Technologie intranetu 

Prvotním záměrem vzniku Internetu bylo spojit neslučitelné typy počítačů a formátů 

souborů do rychlé, flexibilní a bezpečné sítě. Použitím internetových protokolů pro výměnu 

dat byly vyřešeny problémy s interoperabilitou, čímž byla umožněna vzájemná komunikace 

odlišných počítačů s různými operačními systémy na základě společného jazyka. 

Internetových technologií je využíváno nejen v globální počítačové síti, ale i ve vnitřní 

podnikové síti - intranetu. Pomocí prohlížečů, komunikačních protokolů, serverového 

softwaru a vývojových nástrojů Internetu používaných v intranetu je možno dosáhnout plné 

integrace firemní sítě. [2] 

Mezi primární internetové protokoly používané na intranetu patří: [2] 

 TCP/IP, základní balík komunikačních protokolů, zahrnujících FTP, SNMP, Telnet a 

další, 

 FTP, přenosový protokol, používaný ke kopírování objemných souborů z archivů, 

 HTTP, umožňující přenos textů a grafiky, 

 SMTP, sloužící k přenosu elektronických zpráv, 

 IRC, používaný ke on-line komunikaci v reálném čase, 

 Usenet, určený k práci se zprávami typu oběžníkových tabulí, 

 NNTP, využívaný ke zpracování komunikace diskuzních skupin. 

Kterémukoliv produktu schopnému využívat tyto protokoly je umožněna interaktivní 

spolupráce s ostatními produkty vybudovanými na těchto standardech. Mimo těchto 

internetových protokolů jsou pro webovou komunikaci požadovány další dva významné 

standardy, jejichž vývoj napomohl existenci webu a vyvolal komunikační revoluci. K těmto 

standardům patří: [2] 

 URL, jednotný adresní systém, sloužící k jednoznačnému určení umístění informace, 

ať je to soubor, dokument či menu, na Internetu, 

 HTML, internetový jazyk, používaný k zobrazování textu, obrázků, zvuku a videa na 

webu. 

 Existencí a využíváním těchto otevřených formátů a protokolů jsou formovány 

základy pro intranetové technologie. Jelikož pomocí těchto standardů a protokolů můžeme 

pracovat jak na intranetu, tak na Internetu, uživatelům vnitropodnikových sítí s povoleným 

přístupem je umožněno bez jakýchkoliv problémů přecházet na web. Hladký přechod 
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z intranetu na Internet je navíc usnadňován používáním produktů, jako je webový prohlížeč. 

[2] 

2.1.2 Hardware 

K vybudování firemního intranetu jsou používány technologie z počítačového 

prostředí klient/server a internetové technologie. V intranetové síti je tedy využíván stejný 

hardware jako v počítačových sítích klient/server, tudíž se takováto síť neobejde bez 

komponentů tradičních sítí, jako jsou například směrovače či přepínače. [2] 

Na pracovních stanicích na straně klienta jsou vytvářeny požadavky na síťové zdroje 

prostřednictvím serverů, zajišťujících skladování, správu a poskytování informací soukromým 

sítím. Server bývá vybaven robustním procesorem a velkokapacitním paměťovým prostorem 

a jeho roli může zastávat prakticky jakýkoliv typ počítače (jak osobní, tak výkonný sálový), 

s jakýmkoliv operačním systémem (například Microsoft Windows, UNIX či OS počítačů 

Macintosh). K provozu jednoduchého intranetu stačí jeden server pro poskytování všech 

intranetových služeb, zatímco velkorysý intranet může čítat desítky nebo dokonce stovky 

serverů, starajících se o správu informací. Některé servery jsou využívány speciálně k plnění 

jednoho úkolu, jako poštovní nebo databázový server, jiné mohou mít několik různých typů 

využití podle druhu instalovaných a spouštěných aplikací. [2] 

K serveru jsou připojeny klientské počítače, jež mohou představovat jakékoliv 

počítače nebo pracovní stanice. Některé z klientských stanic přitom mohou být označeny za 

tzv. slabé klienty. Odlišnost těchto počítačů od běžných klientských stanic spočívá v jejich 

závislosti na serverech pro ukládání jak aplikací, tak dat; pomocí slabých klientů mohou být 

vykonávány jednodušší výpočty. Účelné fungování těchto stanic je závislé na připojení 

k serveru. Výkonnějším a více vybaveným typem klientského počítače je chytrá pracovní 

stanice (smart client). Tato stanice je opatřena vlastním operačním systémem a programovým 

vybavením, jako je textový editor, tabulkový kalkulátor a nástroje pro návrhy webových 

stránek, data je možno ukládat v místním režimu. Chytrou stanicí se může stát jakákoliv 

stanice od malých a středních počítačů určených ke zpracování zadaných úloh (s minimem 

paměti a vybavení pro zpracování dat) po vysoce výkonné počítače sloužící k vědecké práci. 

Jako chytré stanice mohou sloužit také různá přenosná zařízení, jako tablety či PDA, a chytré 

mobilní telefony. Zpracování úloh je činností vyžadující soustředěnost na realizované úkony, 

pro práci na této vyšší úrovni je důležitá spolupráce v aktivní, vzájemně propojené skupině – 

design, vývoj, řešení úloh. Kvůli komplikovanosti prací a spolupráce na problémech, jako je 
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řízení vývoje, analýza či náročnost stanice na kapacitu zpracování a uchovávání dat, může 

dojít ke zvýšení nároků oproti obvyklému zpracování úloh. [2] 

2.1.3 Software 

K chodu počítače v intranetové síti, ať už serveru, nebo pracovní stanice, je potřeba 

příslušné programové vybavení. Server je opatřen softwarem pro řízení svých vlastních funkcí 

a pro poskytování speciálních služeb, vybavení pracovní stanice je proměnlivé dle požadavků 

uživatele. Programy poskytující kompletní servis, jako např. programy pro elektronickou 

poštu, nazýváme tzv. off-the-shelf. U těchto programů není vyžadováno žádné specifické 

technické vybavení, ale jen běžně dostupné komponenty. Mezi dalšími typy programů 

můžeme najít např. menší aplikace na míru – skripty, řídící prvky a applety, vykonávající 

speciální funkce, a knihovny, obsahující často využívané funkce a napomáhající vývojovým 

pracovníkům řešit specifické úlohy pomocí prohlížeče. [2] 

Serverové aplikace 

Na serveru jsou nainstalovány programy aplikací serveru, řídící obchodní a 

administrativní funkce, jako je ukládání souborů, vyhledávání, mail nebo ovládání finančních 

transakcí. Dle operačního systému, který je na serveru používán, je poté volen vhodný 

serverový software; např. na každém OS ze skupiny Windows, UNIX, IBM, Macintosh je 

používán specifický serverový software. [2] 

Prohlížeče 

Prohlížeče můžeme definovat jako internetové a intranetové uživatelské programy 

umožňující komunikaci mezi serverem a pracovní stanicí formou dotazů a zobrazující 

požadované informace uživateli. Jsou rozhraním mezi uživatelem a vším, co můžeme nalézt 

na síti. Prohlížeč lze také označit za univerzální front-end software (jehož úkolem je 

komunikace s uživatelem a předávání jeho požadavků ke zpracování) jak pro klientské 

počítače, tak pro některé druhy software pro servery. [2] 

Vyhledávací programy 

Vyhledávací software v prostředí intranetu je reprezentován programy, jejichž úkolem 

je získávat potřebná data a informace podle zadaného klíčového hesla nebo jakéhokoliv 

vyhledávacího parametru. Tyto programy se zpravidla odvolávají na vyhledávací stroje 

(search engine). Některé vyhledávací funkce bývají vestavěny přímo v operačním systému a 

některých aplikacích, jež pomocí nich mohou vyhledávat soubory na disku podle jména, data 

či obsahu. Ve větších intranetových aplikacích můžeme nalézt vysoce specifické vyhledávací 

programy, které jsou vytvářeny vývojovými pracovníky za použití skriptů nebo appletů. [2] 
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Zvláštní programy 

Mezi zvláštní programy využívané v intranetové síti můžeme zařadit skripty, applety, 

řídící prvky, a jiné malé programy. Jako příklady zvláštních programů lze uvést například 

prvky ActiveX, JavaScripty, agenty nebo výměnné moduly (plug-in). Prvky ActiveX můžeme 

charakterizovat jako programové komponenty, zvětšující určitou funkčnost a umožňující také 

svou znuvupoužitelnost. Využití JavaScriptů spočívá ve spojování a automatizaci široké 

palety objektů na webu, zahrnující např. prvky ActiveX nebo applety v jazyce Java.  Pomocí 

pomocných programů zvaných agenti lze vyhledávat materiál na vnitrofiremním webu a 

přijímat zprávy při nálezu nových, specifických informací. Výměnné moduly jsou programy 

připojené do prohlížeče a vyvolané k provedení příslušné akce v okamžiku, kdy je 

vyžadována po souboru nějaká zvláštní funkce (jako audio, video nebo grafická animace). 

Dostupnost těchto programů se liší; některé je možno získat zdarma, jiné za rozumnou cenu 

jako shareware. [2] 

2.1.4 Výhody intranetu 

Na výhody zavedení intranetu v organizaci lze nahlížet z mnoha úhlů. Odlišné názory 

a pohledy na výhody intranetu můžeme vnímat ze stran jeho uživatelů, odborníků 

informačních technologií, manažerů, odborníků na komunikace i externích partnerů. [2] 

Uživatel 

Mezi výhody plynoucí z užívání intranetu lze z perspektivy uživatele zařadit 

uživatelský komfort, vycházející z jednotnosti a jednoduchosti intranetu a dobré navigaci 

v jeho prostředí, snadnost uveřejňování a obnovování dat, smysl pro posilování vědomí 

omezení činností zbytečně zabírajících čas. Jestliže jsou koncovými uživateli například 

výzkumní pracovníci, pracující s vědomostmi, nebo odborníci v IT, řešení jejich požadavků 

pro ně bude jednodušší s využitím intranetu, než prostřednictvím standardních sítí. [2] 

Významným rysem intranetu je snadnost používání, nikoli jen pro jednoduchost 

používání prohlížeče, nýbrž také snadnost, s jakou je umožněno oddělením publikovat, 

prohlížet a obnovovat informace. Mezi další podstatné vlastnosti můžeme zahrnout posilování 

vědomí. Využívání intranetu napomáhá pracovníkům postavit se čelem k problému, vyřešit ho 

pokud možno s minimem pomoci, zapsat informace a postoupit je k dalšímu užití. Na straně 

uživatele je pociťován smysl snažení završeného úspěchem a pocit nezávislosti. Nemůžeme 

také zapomenout, že důležitým přínosem intranetu pro uživatele je redukce činností, které 

jsou pro něj časově ztrátové. Zaobíráním se těmito činnostmi je totiž znemožněno 
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zaměstnancům věnovat maximum odpovídajícího času k docílení maximálního pracovního 

výkonu. [2] 

Vývojem intranetu v současnosti je zrcadlen trend posunu k větší zodpovědnosti 

zaměstnanců. S využitím graficky vzhledných a účelných webových stránek je možno 

vyhledávat aktuální informace pohotově a kdykoliv je potřeba. [2] 

Správce informačních technologií 

Z pohledu osoby správce informačních technologií jsou výhodami, nabízenými 

intranetovou sítí, snadná správa sítě a řízení, jednoduchá modifikace a snížení požadavků na 

podporu uživatelů. [2] 

Úkolem IT odborníků a manažerů počítačového prostředí je řízení síťového zatížení, 

provádění uživatelské podpory a zajišťování ochrany informací. Používáním integrovanému 

systému založeného na prohlížeči fungujícím na více platformách je docíleno daleko lepšího a 

jednoduššího vykonávání všech těchto úloh, zjednodušení správy celého systému a redukce 

nároků na údržbu. Pro práci v intranetu je určeno jednoduché uživatelské prostředí pro 

integraci a správu počítačů a programových aplikací v podnikové síti. Každé firmě využívající 

samostatné systémy je známo, jak nerozumné je ve velkém investovat do hardwarových a 

softwarových systémů, navíc konvertovat data ze samostatné aplikace je také značně nákladné 

a riskantní. S užitím intranetové technologie je to málokdy nezbytné. Mimoto je umožněno 

aplikacím pro systémový management i vyhledávacím a monitorovacím nástrojům, 

napomáhajícím správcům v řízení jejich práce, fungování i na nových platformách. Za 

důležitou vlastnost lze také považovat dostupnost intranetového designu, díky níž je 

usnadněna administrátorům práce na udržování vyvážené zátěže systému. Ve spoustě 

samostatných systémů jsou zabudovány limity pro počet uživatelských připojení. Možností 

snadnější údržby systému je zredukována jeho poruchovost a tím i množství prostojů, jejichž 

odstraňování bývá velmi drahé. Celkově je tedy schopnost rozšiřování významná pro 

usnadnění vykonávání administrátorských úloh. V neposlední řadě je přínosem pro správce a 

programátory možnost odvrácení pozornosti od poskytování vysoce hodnotných služeb 

podpory uživatelům a soustředění se na vývoj přínosných nástrojů. Během vytváření 

intranetových aplikací je pro programátora nutná koncentrace na jádro obchodních pravidel, 

které se snaží vyvinout, spíše než na problémy s nefunkčností různých zařízení. Je možno se 

soustředit na skutečnou funkci aplikace a současně setrvat ve zmíněné oblasti jádra 

obchodních pravidel. Pro uživatele bude osvobozujícím a s jeho potřebami sympatizujícím 
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fakt, že veškeré úsilí vývojáře bude věnováno vývoji, namísto věnování jeho části jádru a 

části úsilí o slučitelnost se všemi proměnnými. [2] 

Oddělení komunikací 

Mezi přínosy vyplývající z užívání intranetu z perspektivy odborníků na komunikace 

můžeme zahrnout schopnost oslovit cílené uživatele, aktualizace informací, rychlejší 

komunikace a spolehlivost a věrohodnost jednoho zdroje. [2] 

Pracovníky oddělení komunikací jsou propouštěny zprávy ven z firmy a opačným 

směrem, dovnitř firmy, a tímto způsobem je ve skutečnosti vytvářen standard pro image 

firmy. Ačkoliv mezi důležité informace bývají řazeny např. oznámení o obsazení místa 

nového finančního ředitele, oznámení nové politiky pro používání Internetu, nové možnosti 

vzdělávání či výroční zpráva, klíčovým úkolem je zaručit korektnost a aktuálnost těchto 

informací. Pro zveřejňování a správu webových stránek je vyžadováno mnohem méně zdrojů 

a námahy než pro výrobu letáků, rychle ztrácejících na aktuálnosti, nebo vyvěšování plakátů, 

vyžadující vyvěšování a poté také sundávání. Dosažení požadavků oddělení komunikací se 

díky intranetu stává o poznání jednodušší. [2] 

Externí partneři 

 Za výhody pramenící z používání extranetu, vzniklém rozšířením právě intranetu, pro 

externí partnery lze označit pocit vzájemné komunity, aktuální informace, rychlejší 

komunikaci a snížení počtu časově ztrátových činností. [2]  

Za pomoci extranetové sítě je možno si vybudovat lepší partnerské vztahy se svými 

obchodníky a partnery. Zpřístupněním potřebných informací svým partnerům pomocí 

extranetu demonstrujeme, že respektujeme jejich práci, jejich čas a skutečnost, že jsou 

úctyhodnými a důvěryhodnými členy naší obchodní komunity. Možnost jednoduchého a 

rychlého přístupu k informacím je oceňována všemi partnery organizace, ať už obchodníky, 

zákazníky, pracovníky sesterských a dceřiných firem či distributory. Například 

maloobchodníky je oceňována úspora času při posuzování a potvrzování nabídek on-line, ze 

strany zákazníků je zase pozitivně hodnocena možnost přístupu ke katalogům, 

objednávkovým formulářům a dopravním informacím on-line, díky níž je jim umožněno 

obsloužit zase své zákazníky. [2] 

Manažeři 

Mezi výhody vycházející z využívání intranetu pro manažery lze uvést snížení nákladů 

na rozvoj, úspora materiálů a navýšení produktivity. Zavedením intranetu v organizaci je 
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přispěno k redukování celkových nákladů na hardware a díky snadnosti jeho používání jsou 

zároveň snižovány nároky na jeho podporu, což se později projeví v celkové menší finanční 

náročnosti. [2] 

Jak vyplývá z textu výše a z tabulky Tab. 2.1, růst výhod pro všechny partnery je dán 

redukováním přímých nákladů, redukováním celkových nákladů na vlastnictví, zlepšením 

pracovní morálky, vybudováním pevných partnerských vztahů, podporováním tvořivosti a 

redukováním životního cyklu produktu. [2] 

uživatel IT specialista komunikace manažeři partneři 

snadné použití 
snadný pro 

administraci 

dorazí k cílovým 

uživatelům 

nízká cena 

vývoje 

lepší 

připojitelnost 

snadné publikování snadné modifikace 
aktuální 

informace 

finanční 

úspory 

aktuální 

informace 

předávání 

zodpovědnosti 

snižuje potřebu 

podpory uživatelů 

zrychluje 

komunikaci 

předává 

zodpovědnost 

zaměstnancům 

zrychluje 

komunikaci 

redukuje časově 

náročné aktivity 
snadné řízení sítě 

důvěryhodnost 

jednoho zdroje 

zvyšuje 

produktivitu 

redukuje 

časově 

náročné 

aktivity 

Tab. 2.1 Souhrn výhod dle uživatelské obce 

Zdroj: [2, s. 23] 

2.2 Co je intranetový portál 

Pojem intranetový portál můžeme definovat jako prostředí sjednocující přístup 

k podnikovým informacím a aplikacím v interní firemní síti. Je nástrojem pro snadnou 

organizaci a řízení firemních dat a informací, které využívají zaměstnanci podniku. [7] 

Mezi obvyklé rysy intranetového portálu patří: [7] 

 možnost začlenění stávajících i nových podnikových nástrojů,  

 uchovávání dokumentů a informací o nich,  

 spolupráce jednotlivců či skupin na tvorbě a úpravě dokumentů,  

 zabezpečení přístupu k dokumentům či stránkám,  

 vyhledávání souborů a informací o zaměstnancích,  

 přizpůsobitelnost podle potřeb uživatele,  

 jednoduchost používání a uživatelsky přívětivé prostředí.  
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Zavedení intranetového portálu napomáhá snížení firemních nákladů, úspoře času, 

zvýšení produktivity a spolupráce a usnadňuje jednotlivci učinit potřebná rozhodnutí. Díky 

konzistentnímu informačnímu prostředí je orientace v portálu a práce s ním poměrně snadná. 

Stinnou stránkou intranetového portálu mohou být finanční a časové náklady na jeho údržbu, 

správu a provoz offline. Je také nutno věnovat pozornost otázce bezpečnosti, při jejímž 

zanedbání může dojít například k neautorizovanému přístupu k portálu a úniku citlivých 

informací. V neposlední řadě je při špatné organizaci informací riziko vzniku informačního 

zahlcení, jehož důsledkem je snížení produktivity. [7] 

2.3 Technologie SharePoint 

„Sharepoint, tedy Microsoft Sharepoint produkty a technologie, je softwarová 

platforma, vytvořená Microsoftem pro spolupráci a publikování na webu. Na jediném serveru 

tak sdílí nástroje pro tvorbu webů, portálů, intranetů, systém správy informací, vyhledávací 

služby, Wiki, blogy a další technologie tzv. Business Intelligence.“ [2, s. 13] 

K technologiím a produktům Sharepoint 2010 patří: 

 Microsoft SharePoint Foundation 2010 

 SharePoint Foundation je základní technologie, na které fungují všechny weby 

 služby  SharePoint. Pro místní nasazení je tato služba dostupná zdarma, v předchozích 

 verzích byla označována jako služba Windows SharePoint Services. S využitím 

 Sharepoint Foundation lze rychle vytvářet různé typy webů, umožňující spolupráci 

 na webových stránkách, dokumentech, seznamech, kalendářích a datech. [5] 

 SharePoint Server 2010 

 SharePoint Server je serverová platforma, která nabízí konzistentní 

 architekturu pro seznamy a knihovny, správu webů a vlastní nastavení webů. 

 V produktu SharePoint Server jsou zahrnuty všechny funkce produktu SharePoint 

 Foundation a navíc další funkce a možnosti, jako je Správa podnikového  obsahu, 

 business intelligence,  podnikové vyhledávání a osobní profily prostřednictvím 

 osobních webů. Tento produkt je k dostání ve verzi pro místní nasazení nebo v rámci 

 cloudové služby. [5] 
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 SharePoint Online 

 SharePoint Online je služba založená na technologii cloud pro podniky, jejímž 

 hostitelem je společnost Microsoft. Namísto nasazení a instalace služby SharePoint 

 Server může podnik využít SharePoint Online a poskytnout tak svým zaměstnancům 

 řešení pro vytváření webů pro sdílení dokumentů a informací s kolegy, partnery a 

 zákazníky, které bude na úrovni vyžadované daným podnikem. [5] 

SharePoint Designer 2010     

 SharePoint Designer je aplikace sloužící k tvorbě webů, které jsou 

 provozovány prostřednictvím služby SharePoint Foundation a serveru SharePoint 

 Server. Pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 lze vytvářet webové stránky s 

 bohatým obsahem, sestavovat výkonná řešení s podporou pracovních postupů a 

 navrhovat vzhled a chování svého webu. Je možno vytvářet weby různého rozsahu, od 

 malých webů projektového týmu až po portálová řešení pro velké podniky. [5] 

 SharePoint Workspace 2010     

 SharePoint Workspace je aplikace navržená pro klientské počítače, pomocí 

 které lze pracovat s obsahem určitého webu služby SharePoint offline. Po připojení 

 k síti pak dojde k synchronizaci změn na web služby SharePoint. [5]  

2.4 Microsoft SharePoint Foundation 2010 

2.4.1 Charakteristika technologie 

Microsoft SharePoint Foundation 2010 je technologie, jejímž využitím lze zvýšit 

týmovou produktivitu a efektivitu obchodních procesů v organizacích či obchodních 

jednotkách. Týmům pracovníků i jednotlivcům je poskytnuta infrastruktura umožňující 

snadný přístup k firemním dokumentům a informacím pomocí webového prohlížeče či 

aplikací kancelářského balíku Microsoft Office. [4] 

SharePoint Foundation lze také použít jako nákladově efektivní platformu pro tvorbu 

webových aplikací, které mohou být škálovány podle měnících se potřeb podniku. Díky 

administrátorským nástrojům pro správu datových úložišť a webové infrastruktury mají 

pracovníci IT možnost efektivně implementovat a spravovat pracovní prostředí pro 

spolupráci. Samotné nasazení technologie SharePoint Foundation v podniku je rychlé a 

nenarušuje chod firmy. [8] 
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Pomocí Microsoft SharePoint Foundation tedy lze: 

 zajistit snadnou a efektivní týmovou spolupráci při tvorbě a správě dokumentů, 

 vytvářet vlastní webové aplikace zvyšující efektivitu obchodních procesů, 

 nasadit a spravovat rychlou a spolehlivou infrastrukturu. [8] 

2.4.2 Architektura informačního portálu 

 Základní službou podílející se na chodu portálu je webová služba IIS, která je 

využívána k publikaci webového rozhraní. IIS je součástí role aplikačního serveru Windows 

Server 2008 a je klíčovým prvkem pro interakci mezi portálem a uživatelem. [3] 

Hlavním stavebním kamenem informačního portálu je webová aplikace (někdy 

označována jako virtuální webový server). Lze ji označit za jakýsi logický rámec, v jehož 

mezích jsou spuštěny webové aplikace. Při příjmu uživatelského požadavku serverem je 

službě IIS nejdříve předána URL a podle URL je poté identifikována webová aplikace, která 

má vrátit uživateli požadovaná data. Na webovou aplikaci může směřovat i více adres URL, 

například při přístupu z vnitřní sítě a Internetu. Pak může na aplikaci směřovat webová adresa 

URL: [3] 

 Interní – http://intranet, 

 Interní z jiné domény – http://intranet.domena.local, 

 Internetová – http://firemniportal.firma.cz. 

Pro každou webovou aplikaci musí být nastavena alespoň jedna adresa URL. Při instalaci 

SharePoint Foundation jsou vytvořeny dvě webové aplikace: webová aplikace hlavního webu 

portálu a centrální správy. Struktura webové aplikace je znázorněna na obrázku Obr. 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Struktura webové aplikace 

Zdroj: Přepracováno z [2, s. 220] 
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Rozšířením webové aplikace o službu SharePoint je vytvořena kolekce webů, 

hierarchický soubor webů, sdílejících společnou správu, oprávnění, galerii šablon, webové 

části a často i ovládání. [9] Ve webové aplikaci lze nalézt dva druhy kolekcí webů. První 

kolekce se vždy nalézá na nejvyšší úrovni a je v ní obsažena struktura hlavního webu, 

v dalších jsou pak obsaženy weby nejvyšší úrovně.  Hlavní web je vytvořen na URL domény - 

http://intranet, weby nejvyšší úrovně pak na tzv. spravovaných cestách, adresách v první 

podúrovni webové domény - http://intranet/projekty/web1. K vytvoření hlavního webu 

dochází v posledním kroku vytvoření kolekce webů volbou šablony. Ostatní weby v kolekci 

jsou pak podweby v nižší úrovni. Samostatnou částí webové aplikace je web nejvyšší úrovně, 

který je v rámci portálové logiky oddělen. Obsah webů nejvyšší úrovně není zahrnut do 

vyhledávání na hlavním webu ani na ostatních webech nejvyšší úrovně, jejich navigace 

nesměřuje standardně na hlavní web a skupiny zabezpečení Sharepoint jsou pro web nejvyšší 

úrovně unikátní. [3] 

2.4.3 Prostředí informačního portálu 

     a) Struktura portálu 

Informační portál postavený na technologii SharePoint Foundation  má stromovou 

strukturu. Nejvýše v hierarchii je hlavní web, ve kterém jsou základní informace uloženy na 

jeho hlavní stránce a v úložištích dat (knihovnách a seznamech). Hlavnímu webu náleží 

podweby, které mohou obsahovat další podweby. Obsahem podwebu mohou být kromě 

hlavní stránky také další stránky, knihovny a seznamy. V knihovnách a seznamech jsou pak 

obsaženy položky, na stránkách různé texty a webové části. [3] 

     b) Webové rozhraní 

Uživatelské rozhraní webu je vytvořeno jako webová aplikace. Je tedy sadou 

webových stránek obsahujících zobrazení textových informací, ovládací prvky, odkazy, 

obrázky a dialogy – stejně jako v prostředí Internetu. [3] 

Do webového rozhraní patří: 

 Horní panel 

V horní části stránky nalezneme horní ovládací panel v podobě pásu karet zvaného 

Ribbon, se kterým se můžeme setkat i v aplikacích sady Office 2007 nebo 2010. (viz. Obr. 

2.2).  
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Obr. 2.2 Pás karet (Ribbon) 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V levé horní části pásu karet najdeme roletku Akce webu. Po jejím rozbalení můžeme 

provádět úpravy na aktuálně zobrazené stránce, přidávat na ni obsah prostřednictvím 

webových částí, jejichž úkolem je zobrazovat obsah knihoven, seznamů, či speciální webové 

části k zobrazení obrázků, formátovaného textu a další. Dále je zde možno vytvářet úložiště 

informací, což jsou nejčastěji knihovny a seznamy, ale také weby a podweby, na které mohou 

být vkládány webové části s informacemi. V nabídce této roletky je také možnost zobrazení 

veškerého obsahu, tedy všechny knihovny, seznamy a podweby související s aktuálně 

zobrazeným webem. Uživatelům s patřičnými oprávněními je umožněno upravit stávající 

stránku v aplikaci SharePoint Designer, spravovat oprávnění přístupu k webu a provádět 

celkové nastavení webu. Napravo od roletky Akce webu je umístěna ikona procházení 

struktury webu s názvem Přejít nahoru. Tímto ovládacím prvkem lze zobrazit hierarchii 

obsahu podwebu, nadřízených webů a hlavního webu. Dále směrem vpravo můžeme vidět pás 

karet, jejichž obsah závisí na aktuálním zobrazení. V pravém horním rohu je zobrazena 

roletka s identitou aktuálně přihlášeného uživatele. [3] 

 Záložky a nápověda 

Pod panelem s kartami je panel odkazů, zobrazující záložky webů a podwebů. Vpravo 

na stejném řádku je pole pro vyhledávání. Toto fulltextové vyhledávání lze využít 

k prohledávání dokumentů aplikace Office, PDF dokumentů i položek seznamů. [3] 

 Panel Snadné spuštění 

V levé části stránky se nachází panel Snadné spuštění, seskupující seznamy, knihovny, 

diskuze a další skupiny úložišť informací. Ve spodní části panelu je odkaz Koš, po jehož 

odkliknutí bude načten seznam odstraněných položek za posledních třicet dní. K zobrazení 

veškerého obsahu webu je určen poslední odkaz v panelu s názvem Veškerý obsah webu. [3] 

 Hlavní oblast stránky 

Hlavní část stránky je určena k zobrazování několika druhů informací. Za prvé jsou to 

informace na hlavní stránce, ke které uživatel přistupuje, když vstupuje na web z navigace 

informačního portálu. Správný výběr informací na hlavní stránce je pro uživatele velmi 
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důležitý. V hlavní oblasti stránky lze dále detailně zobrazovat informace jednotlivých úložišť 

a vytvářet nová zobrazení. Při přidávání nebo editaci záznamů nebo metadat dokumentů 

v knihovnách uživatel pracuje s formulářem zobrazeným rovněž v hlavní části stránky. 

Posledním druhem informací, objevujících se v této oblasti, jsou pohledy nastavení, sloužící 

k nastavení webu, úložišť informací a celého informačního portálu. [3] 

     c) Webová část 

Webová část je ovládací prvek technologie ASP.NET, který je možno přidat na 

webovou stránku. Pomocí těchto prvků mohou uživatelé měnit obsah, viditelnost a chování 

stránek přímo v prohlížeči. Hlavní funkcí webové části je zobrazování dat z knihoven a 

seznamů. Zobrazení dat lze uzpůsobit vlastním potřebám pomocí nastavení sloupců, filtrů a 

zobrazení informací. Uživatelé mohou měnit vzhled a velikost webových částí a skládat 

vybrané webové části na stránku podle toho, jak jim to vyhovuje. [3]  

Obor platnosti webových částí je široký. Lze je považovat za okna systému Sharepoint 

do širšího světa informačních technologií. Mohou v nich být zobrazeny informace z externích 

datových zdrojů, podnikových aplikací anebo mohou sloužit jako mechanismus pro interakci 

a podněcování uživatelů k řešení obchodních problémů. [1] 

2.4.4 Úložiště obsahu 

V prostředí portálu jsou k dispozici čtyři hlavní úložiště informací: 

 Stránka webu, 

 Seznam, 

 Knihovna, 

 Web. 

Stránka webu 

Nejzákladnějším úložištěm informací je hlavní stránka, jelikož jsou na ní zobrazeny 

informace uchované v dalších úložištích, tedy v knihovnách a seznamech, lze na ni také často 

vkládat nezávislé informace a měnit tím její vzhled. Součástí stránky jsou také navigační 

oblasti popsané výše, ve kterých se generují informace s odkazy na úložiště, kromě knihoven 

a seznamů také podweby a jiné weby. [3] 

Seznam 

V seznamu jsou sdružovány informace stejného typu, z nichž každá je popsatelná 

jedním nebo více parametry. Pomocí sloupců seznamu lze informaci popsat a do řádků 
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seznamu jsou zapisovány jednotlivé záznamy. Nejjednodušším zobrazením seznamu je 

tabulka . [3] 

Knihovna 

Knihovna je úložištěm dokumentů a svým způsobem je také seznamem. Jsou v ní totiž 

také obsaženy sloupce, například datum uložení, datum poslední změny, autor a podobně, 

které dokument popisují. Do knihovny lze přidávat vlastní sloupce, kterými bude možné 

dokument lépe popsat. [3] 

Web 

Pomocí webů a jejich obsahu je vytvářena struktura celého informačního portálu. 

Z hlavního jsou tvořeny podweby v první, druhé a dalších podúrovních a s rozrůstáním 

struktury je zvyšováno i množství informací. [3] 

2.4.5 Správa intranetového portálu 

V serverové farmě, ve které je nainstalován systém Microsoft SharePoint Foundation 

2010, je uložena konfigurační databáze, uchovávající hlavní konfigurace serverové farmy. 

V této databázi jsou uloženy konfigurace webových aplikací a obsahových databází, 

přidružení servisních aplikací, architektura serverových služeb, řešení farmy a funkce farmy. 

K administraci všech těchto konfiguračních dat jsou určeny nástroje Centrální správa, 

Microsoft Windows PowerShell a STSADM. [1] 

Centrální správa 

Centrální správa je základním nástrojem pro každodenní správu prostředí SharePoint 

Foundation. Tento program lze charakterizovat jako kolekci webů umístěných ve webové 

aplikaci, které je přidružena vlastní obsahová databáze. Tato webová aplikace je odlišná od 

ostatních webových aplikací, jelikož neprovádíme její vytvoření a nasazení a jejím 

prostřednictvím jsou naopak nasazovány ostatní webové aplikace. Na webu centrální správy 

nalezneme osm hlavních oddílů, mezi které patří: [1] 

 Správa aplikací, umožňující správu webových a servisních aplikací, kolekcí webů a 

databází,  

 Systémové nastavení, obsahující nastavení serveru, serverových služeb a správy farmy, 

 Sledování, umožňující prohlížet vzniklé problémy a sledovat stav naplánovaných úloh  

 Zálohování a obnovení, jehož prostřednictvím jsou prováděny zálohy a obnovení celé 

farmy i dílčích částí, 



21 

 

 Zabezpečení, starající se o správu skupin správců farmy, nastavení účtů farmy, správu 

jejich hesel aj. 

 Upgrade a migrace, poskytující informace o stavu instalace produktů a upgradu  

 Obecné nastavení aplikace, obsahující možnosti nastavení připojení k externím 

službám 

 Průvodci konfigurací, napomáhající správci s konfigurací systému SharePoint po 

instalaci. 

Microsoft Windows PowerShell 

Microsoft Windows PowerShell je konzolovou aplikací (obdobně jako příkazová 

řádka) využívající .NET Framework a sloužící mimo jiné také pro správu technologie 

SharePoint. S jejím vývojem bylo započato před několika lety a nyní jsou prostřednictvím 

příkazů PowerShellu ovladatelná všechna nová serverová řešení Microsoftu. Výhodami 

tohoto programu oproti příkazové řádce jsou jeho objektovost, rozšiřitelnost a .NET a COM 

kompatibilita. Ke konfiguraci a správě informačního portálu postaveného na platformě 

SharePoint je v prostředí PowerShell k dispozici přes 500 cmdletů, což je kombinace příkazu 

a názvu objektu, na kterém má být příkaz proveden. [3] 

STSADM 

SharePoint Team Services Administration je administrátorským nástrojem 

využívajícím taktéž příkazový řádek k nastavení a správě prostředí SharePoint. Byl vytvořen 

dříve než nástroj PowerShell a je stále k dispozici, ale v porovnání s příkazy aplikace 

PowerShell používanými v současném prostředí SharePoint má limitované možnosti, co se 

administrativy portálu týče. Navíc je toto poslední verze systému SharePoint, ve které s tímto 

nástrojem můžeme pracovat. [1] 
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3 Analýza současného stavu ve firmě 

3.1 Základní informace o firmě 

Společnost PBT Rožnov p.R., s.r.o., založená v roce 1992, byla původně dceřiná 

společnost švýcarské firmy PB Technik AG Zollikon. Postupným rozvojem se oddělila její 

obchodní a technická činnost od holdingové společnosti a v roce 2006 se po odkoupení 

zahraničního podílu stala ryze českou. [6] 

Předmětem činnosti firmy je výroba, konstrukce, instalace a opravy technologických 

zařízení, strojů a přístrojů a produkce a dovoz chemických látek. Do sortimentu lze zahrnout 

vše od přístrojů pro laboratorní a prototypovou montáž až po linky pro velkosériovou plně 

automatizovanou výrobu. Firma je také dodavatelem montážních materiálů, do jejích aktivit je 

zahrnuta například i optimalizace technologických postupů a školení technických pracovníků. 

Sortiment výrobků firmy pro tuzemský trh je rozšířen o produkty dceřiné společnosti MEAS 

CZ, s.r.o., které jsou určeny pro vývoz do zahraničí. Taktéž je využívána spolupráce 

s externími spolupracovníky, kooperujícími podniky a několika vysokými školami. [6] 

Firma PBT Rožnov p.R., s.r.o. je složena z 38 zaměstnanců pracujících v 7 

jednotlivých odděleních (viz. Obr. 3.1). Nejvýše postavení v organizační struktuře podniku 

jsou generální a výkonný ředitel, z nichž každý vlastní padesátiprocentní podíl ve společnosti. 

 

Obr. 3.1 Organizační schéma firmy PBT Rožnov p.R., s.r.o. 

Zdroj: Přepracováno z http://www.pbt.cz/o-spolecnosti/organizacni-schema/ 

  



23 

 

3.2 Technické a programové vybavení 

Mezi hlavní hardware firmy patří 4 fyzické servery, které jsou připojeny k PDU. Na 

dvou serverech značky DELL PowerEdge R610 je spuštěno virtualizační prostředí, server HP 

DL160 slouží jako databázový server a server HP DL140 je rozhraním pro správu 

virtualizačního softwaru. DELL servery a databázový server jsou připojeny ke dvěma iSCSI 

switchům vedoucím k diskovému poli a páskové zálohovací jednotce. O souvislou dodávku 

elektřiny se starají tři zařízení UPS: dvě se zdánlivým výkonem 3000 VA, umožňující při 

výpadku provoz zařízení až 5 hodin, a jedno se zdánlivým výkonem 2200 VA. Ve firmě je 40 

osobních počítačů s procesorem Inter Core i7, pamětí 4GB, SSD diskem s kapacitou 120 GB 

a ke každému z nich jsou přiděleny dva monitory. Na nejnovějších počítačích je nainstalován 

OS Windows 7, na ostatních pak Windows XP a Windows Vista. Vlastnictvím podniku je 

také 15 notebooků s procesorem Intel Core i7, pamětí 8GB a SSD diskem s kapacitou 120GB. 

K práci s dokumenty je k dispozici 9 tiskáren, z toho 1 barevná, a scanner. Objekt firmy je 

sledován kamerami, ochrana proti krádeži je zabezpečena pomocí elektronické zabezpečovací 

signalizace. 

Klíčových softwarem v rámci podniku je sada virtualizačních nástrojů VMware, s 

jejichž pomocí lze vytvářet a spravovat virtuální pracovní prostředí. Pomocí virtualizačního 

prostředí jsou spouštěny virtuální stroje, na nichž je nainstalován OS Windows nebo Linux. 

Jako hlavní a záložní řadiče domény slouží 2 virtuální PC s OS Windows Server 2008, 

obsahující poštovní server, VPN či zálohovací aplikace ukládající data na páskovou jednotku. 

Dále je v tomto prostředí možno nalézt souborový a tiskový server, server pro konstruktéry, 

telefonní systém 3CX běžící na OS Windows 7, informační systém HELIOS Orange fungující 

na SQL serveru, a Kerio firewall nainstalovaný na platformě Linux. Ke spuštění ostatních 

virtuálních serverů je určen nástroj vCenter Server, běžící na jediném nezvirtualizovaném 

serveru. K ukládání dokumentů z firemního CRM systému se používá program Microsoft 

SharePoint Foundation 2010, pomocí nějž bude také vytvářen informační portál popisovaný 

v této práci. Ve firmě je dále využíván kancelářský balík Microsoft Office, konstrukční 

software Autodesk Inventor, AutoCAD, program Adobe Acrobat, CRM software Microsoft 

Dynamics a antivir ESET NOD32 Antivirus.  

3.3 Současný stav 

V současné době jsou informace v organizaci uchovávány, zpracovány a publikovány 

mnoha rozdílnými způsoby. K práci s daty v elektronické podobě je využíváno různých druhů 
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software a také Internetu, informace v tištěné podobě jsou zpracovávány ručně a podle jejich 

druhu pak bezpečně skladovány, nebo uveřejňovány v rámci firmy na nástěnkách.  

Podniková data v elektronické podobě jsou uložena na souborovém serveru, který je 

připojen k diskovému poli, kde má každý zaměstnanec svůj vlastní úložný prostor. K 

uchovávání a sdílení veškerých elektronických dokumentů a obrázků mezi odděleními jsou 

určeny tři síťové disky.  Upozorňování zaměstnanců na firemní novinky a chystané změny je 

zajištěno zasíláním e-mailových zpráv a vyvěšováním nových informací na firemní nástěnku. 

Na nástěnce také bývají umístěna hlasování o nejrůznějších záležitostech týkajících se firmy. 

Pomocí programu Microsoft Outlook jsou spravovány soukromé kalendáře jednotlivých 

zaměstnanců, firemní prostředky, jako jsou automobily, využití těchto prostředků ve formě 

kalendáře, zadávány úkoly a sledován proces jejich zpracování a uchovávány kontakty dle 

individuálních potřeb zaměstnance v jeho osobním adresáři. Každému zaměstnanci zde byla 

také zřízena e-mailová schránka, do které je mu pravidelně doručována firemní pošta, 

zahrnující oznámení, novinky nebo oběžníky. V CRM software Microsoft Dynamics jsou 

ukládány a organizovány rovněž informace o plánování událostí v podobě soukromých 

kalendářů a kalendářů firemních zdrojů, obsahujících využití podnikových prostředků, a 

dochází k oboustranné synchronizaci těchto dat s aplikací Outlook. Dále je používán 

k projektovému řízení, zahrnujícímu řízení konstrukce a výroby, řízení prodeje a servisu a 

běžné obchodní činnosti. Pro pokročilejší práci na projektech bude ještě firmou pořízen 

software Microsoft Project. Spolu s informačním systémem firmy je Dynamics také využíván 

k ukládání firemních kontaktů na zaměstnance firmy, zákazníky, dodavatele a další obchodní 

partnery. Komunikace ve firmě probíhá verbálně a formou elektronické pošty; zatím nebyl 

vybudován žádný informační kanál pro komunikaci v reálném čase. Vyhledávání souborů a 

složek je realizováno pomocí klasického vyhledávání ve Windows. V operačním systému 

Windows XP je to pomocí funkce Hledání, ve Windows Vista a Windows 7 prostřednictvím 

buď vyhledávacího formuláře, vyhledávacího panelu v Průzkumníku nebo vyhledávacího 

pole ve spodní části nabídky Start. K získávání informací je využíváno také Internetu, kde 

jsou vyhledávány např. informace o předpovědi počasí nebo aktuálních denních menu 

okolních restaurací.  

3.4 Nároky na aplikaci 

V portálu má být umožněn přístup k firemním novinkám, dokumentům, formulářům, 

směrnicím, předpisům, firemnímu kalendáři s důležitými daty, osobnímu kalendáři, 

podnikovým diskuzím, úkolům zaměstnancům, seznamu firemních prostředků a jejich 



25 

 

využití, fulltextovému vyhledávání, adresáři s  kontakty, fotogalerii, anketám, umožňujícím 

zaměstnancům hlasovat o záležitostech týkajících se organizace, firemním oběžníkům, chatu, 

informacím o počasí a dennímu menu restaurací v okolí firmy. 

K dalším nárokům lze zařadit nastavení uživatelských oprávnění, pomocí nichž bude 

kontrolován přístup k portálu a úrovně pravomocí zaměstnanců, zajišťující řízený přístup 

k informacím a práci s nimi.  

K archivaci dokumentů, formulářů, směrnicí a předpisů budou určeny knihovny 

dokumentů, obsahující složky příslušných oddělení ve firmě, které potřebují úložiště pro výše 

uvedené druhy informací. Jako prostor pro ukládání obrázků a fotografií bude sloužit 

knihovna obrázků. Pro přístup k novinkám firmy, firemnímu a osobnímu kalendáři, využití 

firemních prostředků, seznamu prostředků firmy, diskuzím, úkolům, firemním kontaktům, 

anketám a oběžníkům budou vytvořeny postupně seznamy z šablon Oznámení, Kalendář, 

Prostředky, Diskuzní vývěska, Úkoly, Kontakty, Průzkum a Oběžníky. Vyhledávání 

informací v portálu bude zajištěno vyhledávací službou přímo zabudovanou v Microsoft 

Foundation. Po zapsání klíčových slov do vyhledávacího pole, které je obsaženo na každém 

webu, a potvrzení hledání budou uživateli zobrazeny výsledky vyhledávání.   

Vedlejší funkcí portálu bude chat, informace o počasí a denní menu restaurací. Chat, 

jakožto komunikační kanál, bude realizován pomocí webové části ChatterBox, sloužící 

k jednoduché komunikaci mezi uživateli portálu. Pro zobrazení aktuálních informací o počasí 

bude sloužit webová část Počasí, ve které bude každodenně generována aktuální předpověď 

počasí na pět dní dopředu. Prvek webová část bude použit i při poskytování informací o menu 

zaměstnancům, kdy bude v této části zobrazen náhled stránky poskytující přehled menu 

restaurací. 

Přidělování práv bude řešeno správci portálu přímo v prohlížeči využitím možnosti 

systému SharePoint provádět zde nastavení úrovní oprávnění uživatelům a skupinám 

uživatelů a definovat přístup k jednotlivým webům, knihovnám, seznamům a dokumentům.  
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4 Návrh a realizace portálu 

4.1 Návrh portálu 

Tvorba intranetového portálu bude probíhat na volně dostupné platformě Microsoft 

SharePoint Foundation 2010. Tato platforma byla vybrána z důvodu možnosti jejího 

bezplatného pořízení a využívání, jednoduchého uživatelského rozhraní a možnosti 

spolupráce s dalšími produkty od společnosti Microsoft, jež firma využívá, jako například 

Microsoft Office Word, Excel či Outlook.  

Hlavní struktura intranetového portálu bude sestávat z hlavního webu a podwebu, 

umístěných v kolekci webů, viz Obr. 4.1. Hlavním webem lze rozumět domovskou stránku 

portálu a podwebem stránku jednotlivého zaměstnance. Přístup k portálu budou mít všichni 

zaměstnanci firmy po zadání jejich uživatelského jména a hesla do přihlašovacího 

dialogového okna. Vybraným pracovníkům z IT oddělení, určeným jako administrátoři 

portálu, budou přiděleny veškeré pravomoce k práci s portálem. Bude jim tedy umožněno číst 

i měnit obsah a strukturu hlavního webu portálu stejně jako svého osobního webu. V praxi to 

znamená možnost průběžně inovovat charakter webu. Práva ostatních zaměstnanců budou 

v případě práce s hlavním webem portálu omezena na čtení a úpravu položek knihoven a 

seznamů. Na svém webu jim pak bude umožněn provádět stejné akce jako na hlavním webu a 

navíc ještě měnit jeho obsah i strukturu. 

 

Obr. 4.1 Struktura intranetového portálu 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Hlavní web bude sloužit jako domovská stránka pro zaměstnance. Zde bude vytvořena 

knihovna dokumentů, sloužící pro veřejné sdílení dokumentů, formulářů, předpisů a směrnicí, 
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knihovna pro uchovávání prostředků portálu, jako například logo webu, soubory CSS, 

Javascriptu, soubory použité ve webových částech, a knihovna obrázků. K zaznamenávání 

firemních událostí bude sloužit firemní kalendář, který bude zobrazen na hlavní straně 

portálu. Další položkou zobrazenou ve webové části na hlavní straně budou oznámení, jejichž 

prostřednictvím budou uživatelé portálu informováni o novinkách týkajících se firmy nebo 

samotného portálu. V seznamu kontaktů budou zaznamenány kontaktní informace o 

pracovnících firmy. Další seznam bude obsahovat soupis prostředků firmy, které budou moci 

být rezervovány a tyto rezervace sledovány v seznamu využití prostředků.  Při hlasování o 

firemních záležitostech bude využito seznamu průzkum, k uskutečnění diskuzí poslouží 

diskuzní vývěsky. Na hlavní straně bude webová část Co je nového, ve které budou zobrazeny 

nejnovější položky seznamů a knihoven. 

Na stránce podwebu bude vytvořen privátní web zaměstnance, jehož obsahem budou 

jednotlivé položky daného uživatele. Do knihovny dokumentů bude moci zaměstnanec 

ukládat například dokumenty, na kterých aktuálně pracuje, v knihovně obrázků vytvořit 

rodinné album fotek, v seznamu úkolů bude možno sledovat přiřazené úkoly zaměstnanci, do 

osobního a pracovního kalendáře zapisovat důležité události, v seznamu odkazů uchovávat 

odkazy na své oblíbené internetové stránky a v seznamu oběžníků vytvářet a potvrzovat nové 

oběžníky. V hlavní části stránky pak bude implementován jednoduchý chat a počasí. 

4.2 Realizace portálu 

Na základě požadavků firmy byl vytvořen intranetový portál, jeho charakter a 

struktura byla koncipována podle možností programu SharePoint Foundation 2010. Místem 

realizace projektu byla firma PBT Rožnov p.R., práce na intranetovém portálu zde probíhala 

v IT oddělení v pracovní době zaměstnanců tohoto oddělení. Jelikož byla již aplikace 

Microsoft SharePoint Foundation 2010 ve firmě nainstalována, mohlo se přejít rovnou ke 

tvorbě portálu. Prvním krokem bylo spuštění Centrální správy a pomocí příslušné volby 

vytvoření nové webové aplikace s názvem Intranet a adresou http://intranet. Pod touto 

aplikací byla vytvořena kolekce webů s hlavním webem Intranet PBT, založeným na šabloně 

Týmový web. Abychom zamezili zobrazování přihlašovacího dialogu při každém přístupu 

k portálu, bylo nastaveno automatické přihlašování na informační portál, při němž bude 

docházet k autentizaci uživatele pomocí údajů z Active Directory. 
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4.2.1 Hlavní web 

Na stránku hlavního webu se dostaneme po zadání URL webové domény, v tomto 

případě http://intranet. V hlavní části stránky byl nejdříve odstraněn všechen výchozí obsah a 

ponechána jen webová část zobrazující Sdílené dokumenty. Z panelu Snadné spuštění byly 

odebrány všechny nadpisy a odkazy na seznamy a knihovny kromě knihovny Sdílené 

dokumenty.   

Sdílené dokumenty 

V knihovně Sdílené dokumenty byly vytvořeny složky Import, Export, IT a Všichni. 

Do složek Import a Export byly přidány složky Ceníky, sloužící k uchovávání informací o 

cenách importovaných a exportovaných produktů firmy, Letáky, určené k propagaci, a 

Technické dokumentace, obsahující technické informace o strojích a zařízeních. Ve složce IT 

byly vytvořeny adresáře Návody, ve které budou nejrůznější technické manuály pro 

pracovníky IT oddělení, a Ostatní dokumenty, obsahující ostatní soubory sdílené IT 

pracovníky. Do složky Všichni, která bude sloužit k uchovávání dokumentů využívaných 

všemi zaměstnanci, byly zařazeny podsložky Formuláře, Směrnice a Předpisy. Přístup do této 

knihovny a možnost ukládání a úpravy souborů zde bude mít každý zaměstnanec. 

Knihovna obrázků 

Ke sdílení obrázků byla vytvořena knihovna s názvem Knihovna obrázků podle 

stejnojmenné šablony knihovny. V této knihovně budou uloženy obrázky a fotografie z 

firemních akcí, seminářů i školení a také z mimopracovních aktivit. Obrázky v této knihovně 

si budou moci prohlížet všichni zaměstnanci a také jim bude umožněno vkládat obrázky nové 

a mazat ty stávající. 

Firemní kalendář 

Seznam Firemní kalendář, vytvořený na šabloně seznamu Kalendář, bude určen k 

zobrazení a plánování firemních událostí, jako jsou porady, schůzky nebo podnikové akce. 

Přidávání nových událostí a úpravu či odstranění existujících událostí bude povoleno 

každému zaměstnanci. 

Oznámení, Kontakty 

Na panelu Snadné spuštění byly zobrazeny již existující seznamy Oznámení a 

Kontakty. V seznamu Oznámení budou obsaženy novinky týkající se firmy a nové změny 

v informačním portálu. Pravomoc přidávat, upravovat a mazat oznámení budou mít pouze 

správci portálu, ostatním uživatelům bude umožněno jen čtení. Pokud bude chtít zaměstnanec 

zveřejnit novinku, odešle některému ze správců portálu e-mailem žádost o publikování této 
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novinky spolu s jejím obsahem a po schválení této žádosti správcem bude tato novinka 

zobrazena přidána jako nové oznámení. Seznam Kontakty je určen k ukládání kontaktních 

údajů o firemních obchodních partnerech, zákaznících a jiných subjektech. K přidávání, 

editování a odstraňování položek tohoto seznamu budou mít pravomoc všichni zaměstnanci.  

Prostředky portálu 

Ke vzniku knihovny Prostředky portálu došlo přejmenováním již existující knihovny 

Prostředky webu a ke snadnému přístupu k ní byl odkaz na tuto knihovnu umístěn na panel 

Snadné spuštění. Hlavním obsahem této knihovny budou soubory využívané na webech 

informačního portálu, jako například loga, nebo soubory obsahující programový kód k úpravě 

webových částí. Přístup do této knihovny a práce s jejími položkami budou umožněny pouze 

administrátorům informačního portálu. 

Prostředky 

K zobrazení seznamu Prostředky, sloužícího k dokumentování sdíleného vybavení ve 

firmě, zejména firemních automobilů, v obsahu hlavního webu musela být v nastavení webu 

povolena funkce webu Seznamy skupinové práce, umožňující pracovat s kalendáři 

s přidanými funkcemi pro plánování týmové práce a prostředků. Do tohoto seznamu byly poté 

přidány nové položky, reprezentující firemní automobily, a seznam byl zobrazen na panelu 

Snadné spuštění. Obsah seznam Prostředky bude běžným zaměstnancům přístupný jen ke 

čtení, pouze správcům portálu bude dovoleno přidávat, měnit a mazat položky tohoto 

seznamu. 

Využití prostředků 

V souvislosti se seznamem Prostředky byl vytvořen z šablony seznamu Kalendář 

seznam Využití prostředků, jehož úkolem je rezervace firemních prostředků. Tento seznam je 

zobrazen jako standardní kalendář, ale navíc je zde povolena možnost rezervace prostředku. 

Problémem je, že při přidání všech prostředků do kalendáře a uskutečněním rezervací se sice 

tyto změny v kalendáři zobrazí, ale při přechodu na jiný odkaz a návratu zpět na tento seznam 

je tento seznam prázdný a k zobrazení seznamu prostředků a jejich rezervací prostředků je 

nutno tam prostředky zase přidávat. Tento problém byl vyřešen použitím jazyka Javascript, 

knihovny jQuery a programu Fiddler, nástroje pro testování HTTP připojení a datových 

přenosů mezi počítačem a internetem. Knihovna jQuery byla nahrána do seznamu Prostředky 

portálu a byl na ni vytvořen odkaz v textovém souboru obsahujícím Javascript. Poté byl 

spuštěn program Fiddler a internetový prohlížeč s adresou stránky zobrazující seznam Využití 

prostředků, do kterého byly poté přidány všechny prostředky. V programu Fiddler byl nalezen 



30 

 

poslední požadavek, v jehož adrese bylo obsaženo Picker.aspx, a po jeho kliknutí na něj byly 

v pravé části okna programu zobrazeny detaily požadavku a odpovědi na něj. V části 

odpovědi na tento požadavek byl zvolením záložky TextView zobrazen kód této odpovědi. 

V tomto kódu byla vyhledána hodnota proměnné ret, ve které byly mimo jiné obsaženy i 

údaje o přidaných prostředcích do kalendáře využitých prostředků. Hodnota této proměnné 

byla poté použita v kódu jazyka Javascript. Výsledný kód byl uložen do textového souboru a 

přidán do knihovny Prostředky portálu. Do stránky zobrazující seznam Využití prostředků 

byla přidána webová část Editor obsahu, do kterého lze zadávat formátovaný text, a to buď 

přímo anebo odkazem na textový soubor. V tomto případě byl použit odkaz na textový soubor 

uložený v prostředcích portálu a po uložení této změny se kalendář natrvalo naplnil všemi 

prostředky. Toto řešení bylo převzato z webu <http://zepeda-

mcmillan.blogspot.com/2011/03/displaying-default-resources-on-group.html>. Rezervování 

firemních prostředků bude umožněno každému zaměstnanci firmy. 

Pracovní a Ostatní diskuze 

Jako další byly vytvořeny seznamy Pracovní diskuze a Ostatní diskuze podle šablony 

Diskuzní vývěska. Obsahem seznamu Pracovní diskuze by měla být témata týkající se 

pracovního života, v seznamu Ostatní diskuze budou obsaženy mimopracovní záležitosti. 

Všem uživatelům bude umožněno přidávat nové položky ve formě příspěvků, 

administrátorům pak budou mít kompletní pravomoci pro práci s tímto seznamem.  

Průzkum Nový portál 

Jako poslední úložiště obsahu na hlavním webu byl podle šablony Průzkum vytvořen 

seznam Nový portál, sloužící k získání uživatelské odezvy na nový intranetový portál. Do 

tohoto průzkumu byla přidána otázka „Líbí se Vám nový intranetový portál?“ s možnostmi 

odpovědi Ano nebo Ne. Všem zaměstnancům bude k dispozici možnost odpovědět na tento 

průzkum a zobrazit grafický souhrn všech odpovědí. Správci portálu budou pověřeni tvorbou 

nových průzkumů a případným mazáním těch starých.  

Po dokončení tvorby seznamů a knihoven se přešlo k úpravě hlavní oblasti stránky 

hlavního webu. Do hlavní části webu byly vlevo přidány webové části zobrazující seznamy 

Oznámení a Firemní kalendář. Vpravo byla umístěna fotografie budovy firmy, pod ní pak 

byla vložena webová část Co je nového, zahrnující nové informace z určených seznamů a 

knihoven. Mezi cílové seznamy této webové části patřil Firemní kalendář, Sdílené 

dokumenty, Knihovna obrázků, Prostředky a Využití prostředků. U této webové části byla 

také zaškrtnuta možnost zobrazení názvu seznamu a uživatele, který provedl úpravu. Jako 
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poslední ovládací prvek byla přidána webová část zobrazující data ze seznamu Nový průzkum 

a její zobrazení bylo nastaveno na Grafický souhrn. V tomto zobrazení jsou přehledně 

zobrazeny výsledky hlasování uživatelů a na daný průzkum je zde možné jednoduše a rychle 

odpovědět. Finální úpravou vzhledu webu bylo vytvoření nadpisu a podnadpisu v horní části 

stránky a změna výchozího loga na logo firmy PBT Rožnov p.R., s.r.o. v nastavení webu. Co 

se týče barevného schématu webu, byl ponechán výchozí motiv, jelikož se v něm jednoduše 

orientuje a zaměstnanci firmy pracují ve velmi podobně barevně laděném prostředí. 

Posledním krokem při tvorbě tohoto webu bylo nastavení uživatelských oprávnění. Do 

skupiny s nejvyššími oprávněními byli zařazeni uživatelé vystupující jako správci portálu. 

Mezi správce portálu budou zařazeni vybraní pracovníci IT oddělení, kteří částečně ovládají a 

pomocí školení a příslušné literatury se zdokonalují v technologii Microsoft Sharepoint. Tito 

budou mít kompletní kontrolu nad webem a mezi jejich pravomoce bude patřit vytváření a 

úprava nových webů, seznamů, knihoven a veškerá nastavení týkající se konkrétních webů. 

Ostatní uživatelé byli zahrnuti do skupiny s oprávněními umožňujícími přidávat, aktualizovat 

a odstraňovat položky seznamů a dokumenty v knihovnách, u vybraných seznamů a knihoven 

s vlastními specifickými oprávněními budou tyto nadřazeny skupinovým oprávněním. Náhled 

vzhledu hlavního webu je k dispozici v Příloze č.1. 

4.2.2   Osobní web zaměstnance 

Podweb hlavního webu byl vytvořen pomocí volby Nový web v nabídce Akce webu 

hlavního webu webové aplikace. Ve formuláři pro vytvoření nového webu byl zvolen název 

Osobní web, nastavena adresa na http://intranet/osobni-web, zvolena šablona webu Pracovní 

web skupiny, zaškrtnuta možnost použití horního panelu odkazů z nadřazeného webu a po 

potvrzení formuláře došlo k přesměrování na tento web. Z hlavní oblasti stránky byl nejprve 

odstraněn všechen výchozí obsah, čímž se uvolnilo místo pro obsah nový. Z panelu Snadné 

spuštění byly odstraněny seznamy Kalendář skupiny a Poznámka k telefonnímu hovoru a 

nadpisy Diskuze a Průzkumy. 

Dokumenty, Galerie 

Již existující knihovna Sdílené dokumenty byla přejmenována na Dokumenty a byla 

vytvořena nová knihovna s názvem Galerie podle šablony Knihovna obrázků. Do Dokumentů 

budou uživatelem ukládány například jeho rozpracované dokumenty či jiné soubory, se 

kterými pracuje. Knihovny Galerie může být využito jako soukromé fotogalerie zaměstnance 

nebo úložiště obrázků, které uživatel nějak plánuje využít. Každému zaměstnanci bude 

povoleno libovolně pracovat s obsahem těchto knihoven. 
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Úkoly, Odkazy, Oběžníky 

Další funkce osobního webu zaměstnance budou plnit seznamy Úkoly, Odkazy a 

Oběžníky, které byly již vytvořeny a zobrazeny na panelu Snadné spuštění. V seznamu Úkoly 

bude uživateli umožněno zadávat úkoly ostatním a kontrolovat jejich plnění, sledovat jemu 

přiřazené úkoly a aktualizovat jejich stav. Do seznamu Odkazy budou moci zaměstnanci 

ukládat odkazy na jejich často navštěvované internetové stránky a také je upravovat a mazat. 

V Oběžnících budou uživateli vytvářeny a rozesílány nové oběžníky, určené k informování 

zaměstnanců o důležitých podnikových změnách, a potvrzovány oběžníky příchozí. 

V pravomoci zaměstnanců bude tvorba a potvrzování oběžníků, správcům portálu bude 

dovoleno oběžníky i mazat. 

Osobní a Pracovní kalendář 

K ukládání informací o schůzkách, termínech a dalších důležitých událostech byly s 

použitím šablony Kalendář vytvořeny seznamy Osobní kalendář a Pracovní kalendář, do 

nichž budou zaznamenávány data týkající se soukromých a pracovních událostí. Všem 

zaměstnancům bude umožněno vytvářet, upravovat i mazat položky v těchto seznamech. 

Meníčka 

Jedním z požadavků firmy byla také možnost mít na portálu k dispozici informace o 

denních menu restaurací v okolí firmy. Za tímto účelem byla na webu vytvořena stránka 

s názvem Meníčka, do které byla vložena webová část Prohlížeč stránky, pomocí níž lze 

v rámci html tagu iframe zobrazit obsah libovolné internetové stránky. Jelikož zaměstnanci 

firmy používají ke zjišťování informací o menu restaurací webové stránky www.imenicka.cz, 

byly tyto stránky použity ve webové části Prohlížeč stránky. Při pouhém zadání odkazu na 

stránku je ale ve webové části zobrazen náhled začínající v levém horním rohu stránky, proto 

byl vytvořen textový soubor s kódem HTML, řešící tento problém. V tomto souboru byly 

zavedeny tagy div a iframe, pomocí jehož atributů byla nastavena požadovaná oblast stránky 

do náhledu. Textový soubor byl uložen do seznamu Prostředky portálu a odkazován ve 

webové části Prohlížeč stránky. Tato webová část byla poté přejmenována na Meníčka a 

odkaz na stránku Meníčka byl umístěn na panel Snadné spuštění. Náhled webové části 

Meníčka je dostupný v Příloze č.3. Obsahem textového souboru je tento kód:   

<div style="height: 1000px; width: 715px; overflow: auto"> 
<iframe src="http://imenicka.cz/roznov-pod-radhostem.html" 

    style="margin-top: -270px; width: 1000px; height: 3500px; margin-left: -300px"> 
</iframe> 

</div> 
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Počasí 

Dále byla vytvořena webová část Počasí, postavená na Editoru obsahu odkazujícímu 

se na textový soubor uložený v seznamu Prostředky portálu. Obsahem tohoto souboru je 

vygenerovaný kód z generátoru počasí na web, který je obsažen na stránkách www.in-

pocasi.cz: 

<div style="width: 300px; margin: auto; margin-top: 20px; text-align: center;"> 
<script type="text/javascript" src="http://www.in-pocasi.cz/pocasi-na-web/pocasi-na-

web.php?typ=modern2&amp;layout=pruh&amp;region=13&amp;barva-den=2086c0&amp;barva-
teplota=125b8b&amp;dni=5"> 

</script> 
<a href="http://www.in-pocasi.cz" title="In-počasí">více informací o počasí</a> 

</div><br /> 

Chat, Zprávy z chatu 

Za účelem komunikace mezi uživateli portálu byla do webové stránky zabudována 

webová část ChatterBox, sloužící k chatování v reálném čase. K nainstalování této webové 

části byl použit administrátorský nástroj aplikace Microsoft SharePoint Foundation 2010 

STSADM. Po vložení webové části do galerie webových částí ji bylo možno přidat na stránku 

osobního webu zaměstnance. Ve vlastnostech webové části byl nastaven seznam k ukládání 

příspěvků na chatu s názvem Zprávy z chatu a počet příspěvků zobrazených ve webové části 

najednou. Pod tuto webovou část byl vložen odkaz na Zprávy z chatu s názvem Historie 

zpráv. Seznam Zprávy z chatu byl zobrazen na panelu Snadné spuštění a byla mu vytvořena 

zobrazení Vlastní zprávy a Všechny zprávy, podle kterých je uživateli umožněno prohlížet 

své anebo všechny příspěvky z chatu. Administrátoři portálu mají navíc právo příspěvky 

odstraňovat.  

Jelikož je obsah knihoven a seznamů Osobního webu určen jen pro daného uživatele, 

bylo potřeba pro každý seznam a knihovnu vytvořit pohled zobrazující jen data aktuálně 

přihlášeného uživatele. Pohledem se rozumí zobrazení dat seznamu nebo knihovny. 

V seznamu Dokumenty byl vytvořen pohled s názvem Vlastní dokumenty, jehož nastavení 

bylo totožné s výchozím pohledem seznamu s tím rozdílem, že byl nastaven filtr na sloupci 

Autor změny na hodnotu [Já]. Touto hodnotu je určen aktuální uživatel webu, takže při 

přepnutí seznamu Dokumenty do tohoto zobrazení budou zobrazeny jen dokumenty právě 

přihlášeného uživatele. Toto zobrazení bylo nastaveno jako výchozí a předchozí výchozí 

zobrazení Všechny dokumenty bylo smazáno. Stejný postup byl aplikován i v seznamu 

Galerie. V seznamu Úkoly již zobrazení Vlastní úkoly bylo dispozici, takže bylo přidáno jen 

zobrazení Zadané úkoly, ve kterém bude možno vidět úkoly zadané aktuálním uživatelem. Do 
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seznamu Oběžníky byla přidána zobrazení Přijaté oběžníky a Odeslané oběžníky, filtrující 

oběžníky na ty, které mu byly poslány, a ty které vytvořil a rozeslal, a v seznamu Odkazy 

vytvořeno zobrazení Vlastní odkazy. V Osobním kalendáři a Pracovním kalendáři musel být 

vytvořen nový sloupec s názvem Uživatel a při tvorbě vlastního zobrazení filtrován. Při 

vytváření nové události do kalendáře pak bude nutno vložit do tohoto sloupce název vlastního 

uživatelského účtu. U každého z těchto kalendářů byla vytvořena dvě vlastní zobrazení: jedno 

zobrazení znázorňující události kalendáře ve sloupcích a druhé zobrazení ve formě kalendáře. 

Všechny výše uvedené vlastní zobrazení byly nastaveny na výchozí a zobrazení všech 

položek v seznamu byla v jednotlivých seznamech smazána. 

Po vytvoření všech potřebných úložišť a nastavení pohledů bylo nutno přidat obsah do 

hlavní oblasti stránky. Do levé části stránky byly vloženy webové části prezentující data 

Osobního a Pracovního kalendáře. Ve webové části Osobní kalendář bylo nastaveno 

zobrazení na vlastní zobrazení ve sloupcích, ve webové části Pracovní kalendář bylo 

nastaveno na vlastní zobrazení ve formě kalendáře. Vpravo byla umístěna webová část Úkoly 

uživatele, zobrazující úkoly přiřazené aktuálnímu uživateli, a přejmenována na Moje úkoly. 

Do pravého dolního rohu stránky byla vložena webová část Odkazy s nastaveným zobrazením 

na Vlastní odkazy. Nakonec byl do úvodu stránky doplněn nadpis a změněno logo. 

Oprávnění webu byla původně zděděna z hlavního webu, toto dědění bylo však 

ukončeno a byla pozměněna oprávnění pro skupinu uživatelů s omezenými právy, do které 

spadají všichni zaměstnanci kromě správců portálu, k jejichž pravomocím přibyla ještě 

možnost vytvářet vlastní seznamy a knihovny a měnit design svého webu. Pokud jsou na 

seznamu či knihovně nastavena specifická práva, jsou tato postavená nad oprávnění skupiny 

uživatelů. Skupině správců portálu byla pro osobní web zaměstnance nastavena stejná 

oprávnění jako k hlavnímu webu portálu, tudíž jim je umožněna veškerá kontrola nad webem. 

Náhled Osobního webu zaměstnance lze nalézt v Příloze č. 2. 

 Zavedení intranetového portálu ve firmě bude probíhat po zaškolení budoucích 

správců tohoto systému. Po úspěšném testování a ověření funkčnosti celého portálu bude jeho 

webová adresa zveřejněna zaměstnancům podniku, kteří budou následně zaškoleni v práci 

s portálem. K údržbě systému nejsou předpokládány žádné výrazné náklady, tedy kromě 

časového vytížení administrátorů spojeného se zodpovědností za správu portálu. Jako 

prevence ztráty dat bude probíhat každodenní zálohování databází SharePointu na magnetické 

pásky pomocí robota. 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce byla implementace intranetového portálu, poskytujícího 

požadované funkce, do prostředí středně velké firmy. Základním prostředkem pro vytvoření 

tohoto portálu byla technologie Microsoft SharePoint Foundation 2010, pomocí níž vzniklo 

prostředí pro sdílení podnikových informací mezi zaměstnanci a osobní prostor pro 

zpracování a ukládání dat. 

V teoretické části práce je obsažena teorie týkající se intranetové technologie a tvorby 

firemního intranetového portálu. Jsou zde zahrnuty informace o funkci intranetu, jeho 

vybavení a výhodách zavedení ve firmě. Poté je nastíněna technologie SharePoint, 

charakterizovány její produkty a detailněji popsána platforma Microsoft SharePoint 

Foundation 2010.  

Analytická část je věnována popisu současného stavu firmy PBT Rožnov p.R., s.r.o. a 

nároků na budoucí aplikaci. Jsou zde zmíněny základní informace o podniku, popsáno jeho 

technické a programové vybavení a současné řešení správy dokumentů a informací 

v organizaci. Dále jsou v této části uvedeny požadavky na funkce, jež má intranetový portál 

splňovat. 

V poslední části práce je popsán návrh konceptu a funkcí portálu a proces samotné 

tvorby intranetového portálu. Úvod tohoto oddílu je zaměřen na souhrnný návrh struktury 

webů, ve zbytku je pak popsána realizace projektu. Jako vstupní brána portálu byl vytvořen 

hlavní web portálu Intranet PBT, obsahující knihovny a seznamy pro uchovávání dokumentů 

a informací, které je možné v tomto prostředí jak importovat, tak exportovat. Můžeme zde 

nalézt knihovnu dokumentů, obrázků, prostředků portálu, seznamy oznámení, kontaktů, 

prostředků, diskuzí, průzkumů, firemní kalendář a kalendář využití prostředků. Podřízený web 

hlavního webu s názvem Osobní web zaměstnance byl vytvořen za účelem poskytnutí místa 

pro správu vlastních dat jednotlivým zaměstnancům. Mezi hlavní úložiště dat toho webu lze 

zařadit knihovny dokumentů a obrázků, seznamy úkolů, odkazů, oběžníků, zpráv z chatu a 

kalendáře. Součástí webu jsou i vedlejší informace, jako například údaje o počasí nebo 

jídelníček restaurací. Po vytvoření úložišť informací a úpravě vzhledu obou webů byla 

každému z nich nastavena uživatelská oprávnění pro přístup k položkám webů a jejich 

modifikaci. 
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Požadované nároky firmy na funkce intranetového portálu byly podle mého názoru 

uspokojeny a cíl bakalářské práce byl splněn. Při práci byly aplikovány mé dosavadní znalosti 

ze softwarové problematiky, k úspěšnému řešení tohoto úkolu mi dopomohlo také studium 

dostupné literatury týkající se požadovaných funkcí portálu. Celá práce byla koncipována tak, 

aby byla orientace v portálu přehledná, všechny důležité zdroje informací byly snadno 

k dispozici a k využívání webů jednotlivými zaměstnanci nebylo nutno odborných znalostí. 

Díky centrálnímu přístupu k firemním datům bude přínosem pro zaměstnance redukce 

potřebného času k nalezení požadované informace v systému, což povede ke zvýšení 

produktivity. Podstatným přínosem pro firmu je také to, že nemusela vynakládat žádné 

finanční náklady ani zvláštní prostředky na tvorbu tohoto portálu, jelikož současné technické i 

programové vybavení bylo dostačující a verze softwaru použitá ke tvorbě projektu byla volně 

dostupná na Internetu. V neposlední řadě zavedením intranetového portálu vzroste spolupráce 

mezi zaměstnanci v důsledku interaktivního sdílení informací a poroste jejich zodpovědnost. 

V rámci budoucího rozvoje intranetového portálu by byl přínosný přechod ze současné 

platformy na systém SharePoint Server 2010, jež nabízí množství dalších funkcí, jako 

pokročilé vyhledávání, práce s množstvím servisních aplikací a další nástroje Business 

Intelligence. 

Rád bych uvedl, že práce na tomto úkolu byla poměrně náročná, přesto mne velice 

zaujala. Problematika byla rozsáhlá, ale po všech stránkách byla doufám kvalitně zpracována, 

spolupráce s odborníky dané firmy byla bezproblémová a věřím, že úspěšná. Do budoucna 

bych se rád zabýval řešením podobných problémů, jelikož je práce na intranetovém portálu 

ucelenou záležitostí a má svůj jasný efekt. 
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