
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 
 
 
 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV INFORMATIKY (UI) 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUTE OF INFORMATICS 

 
  
 

 

 

 

NÁVRH ZABEZPEČENÍ SERVERŮ 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR‘S THESIS 

 

 

 

 

 

 

AUTOR PRÁCE    David Gajdoš 
AUTHOR 
 

VEDOUCÍ PRÁCE   Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. 
SUPERVISOR 

 
 

Brno 2007 



 

LICENČNÍ SMLOUVA 
POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO 

uzavřená mezi smluvními stranami: 
1. Pan/paní 

Jméno a příjmení:   David Gajdoš 

Bytem:    Gen. Šimka 64, Břeclav 

Narozen/a (datum a místo):  26.8.1983, Valtice 

(dále jen „autor“) 
a 

2. Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta ………………Podnikatelská…………………..... 

se sídlem …………… Kolejní 2906/4, 612 00 Brno…….. 

jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: 

........... Ing. Jiří Kříž, Ph.D., ředitel Ústavu informatiky..... 

(dále jen „nabyvatel“) 

Čl. 1 
Specifikace školního díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): 

□  disertační práce 
□  diplomová práce 
□  bakalářská práce 
□  jiná práce, jejíž druh je specifikován jako 
....................................................... 
(dále jen VŠKP nebo dílo) 
 

Název VŠKP: Návrh zabezpečení serverů 

Vedoucí/ školitel VŠKP: Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. 

Ústav: Ústav informatiky 

Datum obhajoby VŠKP:  
 
VŠKP odevzdal autor nabyvateli v*: 

□  tištěné formě  –  počet exemplářů ………1……….. 

□  elektronické formě –  počet exemplářů ………1……….. 

                                                
* hodící se zaškrtněte 
 



 

2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a 
specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do 
rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 

3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 
4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. 
 

Článek 2 
Udělení licenčního oprávnění 

 
1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené 

dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným 
účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových 
práv k dílu. 

3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti   
□  ihned po uzavření této smlouvy 
□  1 rok po uzavření této smlouvy  
□  3 roky po uzavření této smlouvy 
□  5 let po uzavření této smlouvy 
□  10 let po uzavření této smlouvy 
(z důvodu utajení v něm obsažených informací) 

4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 
111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen 
a oprávněn ze zákona. 

 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom 

vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 
2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí 

autorským zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o 
archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, 
s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 
 
V Brně dne: ……………………………………. 
 
………………………………………..  ………………………………………… 
Nabyvatel       Autor 



 

Abstrakt 
Práce má za úkol analyzovat současný stav managementu zabezpečení opera ních 

systém  na serverech spravovaných pro zákazníka, odhalit jeho slabé stránky, poté 

prozkoumat teoretické možnosti a následn  navrhnout nové řešení tohoto managementu.  

 

Abstract 
 This dissertation is aimed to analysis of a current level of operating system security  

management on servers administered for a customer, reveal it's weak points, then explore 

theoretical possibilities of a solution and finally design a new solution of this management..  
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1 Úvod 
V dnešní době dělá velké množství firem zásadní chybu v tom, že nevěnuje 

dostatečnou pozornost zabezpečení informačních technologií ve firmě – ať se jedná o 

bezpečnost dat, nebo zabezpečení proti vnějším vlivům. Ať už firma používá jakékoliv 

prostředí, je nezbytně nutné toto prostředí dostatečně zabezpečit, protože efektivní útok 

zvenčí nebo třeba jen dlouhodobější výpadek proudu či porucha hardware 

v nezabezpečeném systému může způsobit katastrofální ztráty, které mohou vést až 

k zániku firmy. Kromě výhod, které přináší možnost okamžité globální komunikace a 

zdokonalené propojení, se objevila nová bezpečnostní rizika, a to v takovém měřítku, v 

jakém to snad jen málokdo mohl předvídat. Se vzrůstající úlohou internetu v oblasti 

komunikace uživatelů a podnikání se neustále zvyšuje potřeba zabezpečené počítačové 

platformy. 

Toto zabezpečení ovšem musí být nějak definováno, řízeno a pravidelně 

kontrolováno a jeho případné chyby včas odstraňovány. Má práce má za cíl navrhnout 

management zabezpečení operačních systémů serverů, jež firma poskytuje každému 

zákazníkovi. Obsahem práce je prvotní analýza současného managementu zabezpečení, kde 

budou odhaleny slabé stránky, poté teoretické možnosti vylepšení a samotný návrh nového 

řešení.   
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2 Cíl práce 
 Cílem práce je návrh managementu zabezpečení. Vzhledem ke komplexnosti a 

variabilitě oblastí zabezpečení IT jsem si pro svou práci vybral pouze jeho malou část, a to 

návrh managementu zabezpe ení opera ních systém  na serverech, které firma 

poskytuje v rámci outsourcingu všech zákaznických server . 

 Je třeba navrhnout management správy a kontroly zabezpečení, který bude 

efektivní, a tudíž dostačující, ale zároveň nebude omezovat uživatele a výkon serverů, 

potažmo aplikací na nich běžících, a také služeb, které tyto servery poskytují uživatelům. 

Proto je třeba navrhnout způsob, a poté systém periodických kontrol nastavení zabezpečení. 

 Nepředpokládám nutnost obrovské investice při implementaci, pouze malé sumy 

nezbytné pro dané řešení, zejména investice do zdrojů, které správu zabezpečení budou 

provádět. Vedlejším, ovšem také žádoucím efektem by mohlo být zlepšení podnikové 

kultury, kdy zaměstnanci už nebudou moci používat služby serverů pro soukromé účely, či 

zneužívat je k vynášení informací. 

 Vzhledem k tomu, že jde o projekt zabezpečení, které je pro každou společnost 

kritickým faktorem, musí být tato práce utajena a firma si nepřeje zveřejnění jejího jména 

ani žádných citlivých informaci. Tudíž jsem byl nucen i volně přístupné údaje o firmě 

samotné zobecnit tak, aby bylo možno odhalit alespoň základní charakter a velikost firmy, 

nicméně podrobná data a údaje vedoucí k odhalení identity firmy nesmí být dle jejího přání 

zveřejněna. 
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3 Analýza současného stavu  

3.1 Popis a charakteristika firmy 

 Tato kapitola se zabývá popisem firmy, ve které byla bakalářská práce zpracována, 

dále pak předmětem podnikání a hlavními odvětvími dodávaných služeb. Součástí je 

znázornění organizační struktury a popis hlavních organizačních jednotek, které zastřešují 

svrchní úroveň řízení celé společnosti. Z této svrchní struktury jsou odvozeny další 

organizační jednotky, jejichž podrobnou analýzou se zabývá kapitola 3.4.1 - Organizační 

struktura oddělení operativního řízení společnosti. 

3.1.1 Představení firmy 

3.1.2 Základní údaje o firmě 

3.1.3 Předmět podnikání 

V současnosti se společnost zaměřuje na outsourcing IT. Poskytuje komplexní 

globální služby zákazníkům po celém světě, jejichž předmětem je řízení, podpora a 

vzdálená správa zákaznických informačních systémů - operačních systémů, sítí, 

databází a aplikací. Služby jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  

3.1.4 Katalog dodávaných služeb 

 Služby pro zákazníky jsou dále děleny v rámci firmy do jednotlivých kompetencí, 

neboli velkých skupin „balíků“ služeb, které jsou zahrnuty v kontraktu se zákazníkem. 

Přesné definice úrovně jednotlivých služeb jsou popsány v každém kontraktu. Každému 

potenciálnímu zákazníkovi je firma schopna dodávat služby v rámci následujících skupin: 

 HelpDesk – call centrum pro stávající zákazníky pro telefonáty v případě 

jakýchkoliv poruch či výpadků, multilingvální podpora (v současné době pokryto 

cca. 10 jazyků) 

 Operace na serverech – monitoring vzdálená administrace serverů z hlediska 

operačních systémů i aplikací (řešeno formou fronty tiketů o různých 
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kritičnostech vytvořených na HelpDesku po telefonátu zákazníka, či operátory 

monitorující jednotlivé servery ) 

 Operace na síťové infrastruktuře – vzdálená administrace síťové infrastruktury a 

zařízení pro tyto služby nutné (síťové prvky, bezpečnostní prvky, software na 

management síťové infrastruktury – opět řešeno formou fronty tiketů) 

 Operace na klientských počítačích – vzdálená administrace pracovních stanic a 

notebooků koncových uživatelů, jejich operačních systémů a software dodaných 

naší firmou (opět aplikováno řešení frontou tiketů),  

 Distribuce software - vzdálená distribuce software na servery i klientské počítače a 

notebooky 

 Management dodávaného servisu –  management a procesování veškerých front 

tiketů a specifických požadavků od zákazníka, kontrola dodržování relevantních 

procesů v případě kritických tiketů i v případě nových požadavků 

 

3.1.5 Organizační struktura společnosti 

Obr. 1: Stav organizační struktury společnosti ke dni 28.2.2007 – svrchní úroveň 
 

 Vzhledem ke své velikosti má společnost několik úrovní řízení. Na obr. 1 je 

zobrazena základní organizační struktura pobočky rozdělená dle jednotlivých oddělení. 

Každou organizační jednotku vede jeden manažer (na úrovni středního managementu), 

Výkonné vedení

Operativní řízení
společnosti Finance

Služby pro geografickou 
skupinu zákazníků A

Služby pro geografickou 
skupinu zákazníků B

HRAlokace a 
vývoj zdrojů

Transfer služeb
Nový business Komunikace

Služby pro geografickou 
skupinu zákazníků C

Výkonné vedení

Operativní řízení
společnosti Finance

Služby pro geografickou 
skupinu zákazníků A

Služby pro geografickou 
skupinu zákazníků B

HRAlokace a 
vývoj zdrojů

Transfer služeb
Nový business Komunikace

Služby pro geografickou 
skupinu zákazníků C
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jednotlivé útvary jsou dále členěny na suboddělení, kdy každé z nich vede manažer (na 

úrovni managementu lidských zdrojů). Všechny organizační jednotky působí v sídle 

podniku. Nad rámec této struktury je pak definováno ještě několik úrovní řízení, které 

pokrývají celosvětové geografické členění, kvůli její komplexitě je však téměř nemožné ji 

v mé práci zobrazit.  

3.1.6 Popis a funkce organizačních jednotek 

Výkonné vedení: Výkonný ředitel, který dohlíží na správný chod společnosti, kontroluje 

jednotlivé útvary, komunikuje s nadřízenými jednotkami (na globální úrovni) a jako 

jednatel zastupuje firmu navenek.  

 

Operativní řízení společnosti:  

 Útvar s velmi komplexním pokrytím aktivit. Patří sem následující: 

 kontrola kvality, s jakou jsou služby dodávány 

 měření produktivity a zefektivňování služeb 

 kontrola nárůstu či poklesu aktivit a ušetření nákladů v rámci dodávky služeb 

 zabezpečení dodávky služeb (krizový management v případě různých úrovní 

výpadků a znovuobnovení činnosti firmy po jakékoliv kritické situaci, která má 

přímý dopad na část nebo na celé centrum  

 řešení procesní compliance a auditovatelnosti společnosti 

 kontakt se zákazníkem a koordinace dodávaných služeb  

 implementace nástrojů v rámci infrastruktury společnosti 

 implementace ISO 9001:2000 

 V tomto oddělení jsou také sdruženi všichni projektoví manažeři, kteří jsou pak 

přiřazováni na jednotlivé projekty v rámci firmy.  

 

Finance: Na tomto útvaru jsou řešeny náklady v rámci centra, vlastní účtování za služby 

zákazníka je však prováděno centrálně.  
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Transfer nových služeb a zákazníků: Oddělení, které se stará o vytváření nových 

příležitostí pro převod služeb z poboček z celého světa, stejně tak organizace stávajících 

převodů a nastavování pravidel a podmínek, které jsou pro dodávání služeb nezbytné.  

 

Služby pro geografickou skupinu zákazníků A,B a C: Jedná se o obrovská strukturovaná 

oddělení, ve kterých pracuje nepřeberné množství specialistů všech zaměření 

(technické, netechnické a vedoucí pozice), různé stupně odbornosti. Jedná se o týmy 

lidí, dodávajících služby pro jednotlivé zákazníky, či jejich geografické skupiny. Tyto 

týmy mají od jednoho do stovky zaměstnanců, vše záleží na velikosti a komplexitě 

spektra služeb definovaných v kontraktu s klientem. Rozdělení na týmy A,B a C je 

definováno na základě geografické polohy zákazníků, a zároveň reflektuje druh služeb, 

který je požadován. Proto je rozdělení provedeno efektivně na skupiny zákazníků 

s podobným pokrytím služeb pokud možno geograficky v nepříliš vzdálené lokaci. 

 

Alokace a vývoj zdrojů: Toto oddělení má za úkol starat se vývoj a rozšiřování znalostí a 

schopností současných zaměstnanců, také jejich efektivní začleňování do týmů tak, aby 

byla zachována kontinuita v případě fluktuace zaměstnanců. Organizuje tedy školící 

programy, různé druhy certifikací, stará se také o vstupní školení nových zaměstnanců a 

jejich následné přidělení do jednotlivých týmů dle jejich znalostí a schopností.  

 

HR (Human Resources): Personální oddělení, které řeší problematiku lidských zdrojů. 

Řeší veškeré záležitosti současných zaměstnanců, stará se také o nábor nových 

zaměstnanců, organizuje výběrová řízení. 

 

Komunikace: Oddělení starající se o interní komunikaci ve firmě, stejně tak její propagaci 

navenek. Organizuje některé typy školení, spolupracuje s univerzitami, řeší aktivity 

v rámci public relations. 

 

+ přidružené útvary: 
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Interní systémy: organizace zodpovědná za interní IT infrastrukturu firmy – o pracovní 

stanice, notebooky, servery, tiskárny, a také o síťovou infrastrukturu. Stará se o údržbu 

a kompletní zabezpečení infrastruktury.  

 

Správa a zabezpečení budov: tým starající se o zabezpečení budov a jejich infrastrukturu 

(elektřina, voda, úklid, ostraha aj.) 
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3.2 Analýza spektra služeb zabezpečení a jejich implementace 

zákazníkovi 

 Služby dodávané zákazníkům jsou dále děleny do jednotlivých kompetencí, neboli 

velkých skupin „balíků“ služeb, které jsou v kontraktu se zákazníkem. Přesné definice 

úrovně jednotlivých služeb jsou popsány v každém kontaktu. Vzhledem ke komplexitě pak 

takový kontrakt nabývá několika set stran a obsahuje vždy následující prvky: 

 obecnou definici rolí a zodpovědností za oblasti aktivit 

 detailní definici rolí a zodpovědností za atomické aktivity (subkontrakt pro každou 

oblast)  

 subkontrakt pro definici úrovně a oblastí zabezpečení 

 definici jednotlivých specifických požadavků 

 definuje kontrolní hranice (většinou jako procentuální, číselné či poměrové 

vyjádření limitních hodnot), které je firma povinna dodávat, a kdy v případě 

nesplnění následují finanční sankce 

 Pokud si zákazník koupí řešení firmy, kupuje si spolehlivost a zabezpečení. Firma 

se tímto zavazuje dodávat služby v nejvyšší kvalitě a garantuje jejich bezpečnost, 

nemožnost zneužití, odolnost proti výpadkům a zálohování dat. 

  Z hlediska následujících kompetencí je firma schopna dodávat velkou škálu druhů 

služeb v oblasti zabezpečení. Patří mezi ně následující: 

HelpDesk  

 zabezpečení proti výpadku hlasových služeb 

 záložní telefonní linky, záložní mobilní telefon pro oddělení 

Operace na serverech 

 zálohování dat ze serverů a databází  

 implementace a kontrola nastavení zabezpečovacích parametrů na OS i aplikacích 

 aplikace záplat pro OS i aplikace 

 antivirová řešení 
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 revalidace účtů na serverech a aplikacích 

 zabezpečení serverů proti výpadkům elektřiny (UPS, dieselové záložní generátory) 

 zabezpečení proti výpadkům sítě, případně internetu 

 záložní řešení při pádů domény 

 zabezpečení proti chybám hardware (clustering, mirroring,…) 

Operace na síťové infrastruktuře 

 zabezpečení proti výpadkům sítě, případně internetu 

 zabezpečení proti chybám síťových zařízení 

 firewally (hardwarové, softwarové) 

 záložní řešení při výpadku infrastruktury 

Operace na klientských počítačích 

 zálohování dat z klientských počítačů 

 implementace a kontrola nastavení parametrů zabezpečení na OS i aplikacích 

 aplikace patchů a záplat pro OS i subsystémy 

 antivirová řešení 

 revalidace účtů pro přístup na počítač i do aplikací 

 záložní zdroje energie 

 záložní síťové připojení 

Distribuce software 

 aplikace patchů pro software 

 zabezpečení dat s aplikací pomocí záloh 

  

 Každý zákazník podepisuje s firmou speciální subkontrakt, který definuje úroveň, 

parametry a pokrytí oblastí zabezpečení pro své služby. Definuje také užití jednotlivých 

procesů zabezpečení. Tyto procesy jsou firmou nejprve nabídnuty zákazníkovi v obecné 

definici jako jakási šablona, kterou si následně zákazník upraví tak, aby přesně odrážela 

jeho požadavky. Tyto upravené procesy jsou pak také součástí kontraktu. Takový kontrakt 

obvykle nabývá i několika set stran. 
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3.3 Procesy zabezpečení 

 Společnost podléhá normě ISO 9001:2000. Každý proces společnosti je uložen 

v Centrální databázi procesů. Ta je přístupná přes intranetový účet patřící každému 

zaměstnanci. Některé procesy jsou přístupné všem, specifičtější procesy jsou veřejné pouze 

pro relevantní osoby s dostatečným oprávněním dané procesy číst, případně editovat. O 

přístupová oprávnění do Centrální databáze procesů si každý pracovník žádá sám, tuto 

žádost musí schválit jeho nadřízený. K jednotlivým neveřejným procesům přiděluje 

přístupová práva vlastník daného procesu. 

 

3.4 Vymezení a analýza zkoumané části  

 Oblast zabezpečení IT je nesmírně komplexní, analyzovat všechny služby s ní 

spojené a jejich management by vydalo na tisíce stran. Proto je nutné vybrat užší oblast, 

která bude předmětem zkoumání, tu v práci podrobně analyzovat, a následně pro ni 

navrhnout efektivní řešení. Předmětem analýzy v této práci je management zabezpečení 

operačních systémů na serverech zákazníka, běžících na platformě MS Windows i na 

UNIXových systémech. Firma je schopna tento balíček služeb zabezpečení poskytnout ve 

stejné kvalitě a rozsahu libovolnému klientovi.   

 Popis současného stavu úrovně zabezpečení je společností zhodnocen jako tajný, 

proto nesmí být zveřejněn. 
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3.5 Zhodnocení a závěr analýzy 

 Analýza byla provedena na základě znalostí a zkušeností několika pracovníků 

v týmu zabezpečení jednoho z velkých zákazníků, a zároveň na základě podkladů oponenta 

této práce. Během analýzy byly nejčastějšími problémy velikost firmy a dat, ze kterých 

bylo čerpáno, dále pak komplexita služeb zabezpečení, které mohou být poskytovány. 

Dalším negativem je fakt, že zabezpečení je velmi citlivé téma, tudíž neexistuje žádná 

šablona, podle které tyto služby dodávat. Obecně lzde říci, že je řešení zabezpečení 

libovolné firmy vždy přísně tajné, proto je velmi komplikované nalézt zdroje a metodiku 

řešení.  

 Hlavním cílem bylo provést analýzu současného stavu managementu zabezpečení 

služeb dodávaných firmou zákazníkovi. Analýza je zaměřena pouze na jednu část služeb 

společnosti, a to management zabezpečení operačních systémů serverů. Na základě této 

analýzy je pak dále vytvořen návrh řešení managementu zabezpečení operačních systémů 

na serverech zákazníka, kterým firma zajišťuje vzdálenou správu. 

 Je třeba navrhnout management zabezpečení operačních systémů na serverech tak, 

aby byl systém zabezpečení standardizovaný na všech platformách a všech zákaznících 

jednotlivé týmy se mohly vzájemné zastupovat. Součástí implementace návrhu bude také 

reorganizace týmů zabezpečení jednotlivých zákazníků. Cílem je jeden velký tým, který 

bude pracovat na implementaci a správě zabezpečení pro všechny zákazníky společnosti. 

Důkazem správnosti tohoto řešení bude auditovatelnost společnosti z hlediska zabezpečení 

operačních systémů na serverech zákazníka. 
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4 Teoretická východiska řešení návrhu 

 K návrhu efektivního managementu zabezpečení operačních systémů na serverech 

lze použít následující normy, standardy a metodiku aplikovanou na dodávku služeb 

společností.  

 Jedná se aplikaci normy ISO 9001:2000, která definuje požadavky na řešení 

managementu kvality v případě, kdy je nutné prokázat, že je organizace způsobilá účinně 

plnit požadavky zákazníků a legislativy. Dále se jedná o aplikaci ITIL standardu, který 

definuje obecné a ověřené přístupy k dodávce vysoce efektivních a kvalitních služeb 

informačních technologií. Na základě tohoto standardu pak mohou být definovány 

jednotlivé procesy v rámci zabezpečení serverů. Třetí popisovanou metodou je aplikace 

zákona Sarbanes-Oxley, který vznikl roku 2002, a na základě kterého musí být každá 

společnost dodávající IT služby, která chce být obchodována na americké burze, 

auditovatelná. 

 V rámci návrhu managementu zabezpečení budou aplikovány ještě další metodiky, 

vzhledem k jednoznačné identifikaci firmy bylo však jejich zveřejnění v této práci 

zakázáno.  

4.1 Aplikace normy ISO 9001:2000 

4.1.1 Co je to ISO 9001:2000 

 V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti 

zejména ve dvou následujících případech, kdy organizace: 

 potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje 

požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů  

 má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivní aplikací systému, včetně 

procesů pro jeho neustálé zlepšování. 
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4.1.2 Požadavky normy  

 Požadavky normy ISO 9001:2000 na systém managementu kvality jsou 

strukturovány do následujících kapitol:  

4.1.2.1 Systém managementu jakosti 

 Organizace se musí orientovat na řízení procesů, tj. přesně a úplně identifikovat 

všechny relevantní procesy, určit jejich vazby a zajistit jejich efektivní fungování. Ty jsou 

monitorovány, měřeny a dále zlepšovány. Zásadní důraz je kladen na procesy s přímou 

vazbou k zákazníkovi.  

 Současně s řízením procesů je vyžadováno i zpracování dokumentace v přiměřeném 

rozsahu a její řízení. Samozřejmostí je znalost a dodržování veškeré legislativy spojené s 

činností organizace. 

4.1.2.2 Odpovědnost vedení 

 Vrcholové vedení musí být příkladem při zajišťování požadavků systému řízení 

kvality a poskytovat důkazy o své odpovědnosti za vybudování a uplatňování systému 

řízení kvality. Zákazník je centrem pozornosti celého systému a jeho požadavky a potřeby 

musí být v organizaci plně vnímány a plněny. Cílem je spokojený zákazník.  

 Vrcholové vedení stanovuje strategické cíle a formuluje politiku kvality a cíle 

kvality organizace. Vrcholové vedení musí zajistit rozdělení pravomocí a odpovědnosti v 

organizaci. Vedení podniku rovněž zvolí svého zástupce zodpovědného za vybudování a 

fungování systému řízení kvality. V organizaci musí fungovat interní komunikační systém. 

 V plánovaných intervalech je třeba přezkoumávat fungování systému řízení kvality 

podle stanovených kritérií a reagovat na zjištěné nedostatky. 

4.1.2.3 Řízení zdrojů 

 Organizace musí alokovat přiměřené zdroje pro fungování systému řízení kvality a 

dále zdroje pro zvyšování spokojenosti zákazníka.  
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 Zaměstnanci ovlivňující kvalitu produktu musí být kompetentní na základě 

patřičného vzdělávání a výcviku. Organizace musí určit jejich potřebnou odbornou 

způsobilost a zajišťovat její udržování.  

 Infrastruktura podniku musí být nastavena a udržována za účelem dosažení shody 

kvalitativních stránek skutečného výrobku a požadavky na něj. Pracovní prostředí je 

závazně vymezeno a řízeno. 

4.1.2.4 Realizace služby 

 Organizace plánuje a rozvíjí procesy potřebné pro realizaci produktu či služby. 

Požadavky zákazníka musí být určeny a přezkoumány. Je třeba se zabývat i požadavky, 

které zákazník neuvedl, ale které jsou nutné pro zamýšlené použití. Ve vztahu k 

zákazníkovi je třeba uplatňovat řízenou komunikaci, zejména s ohledem na využití zpětné 

vazby včetně stížností. Návrh a vývoj produktu či služby musí být řízen podle specifických 

požadavků.  

 Plánování a realizace výroby nebo poskytování služby musí být řízeno. Tyto 

procesy je třeba plně definovat. Organizace musí zajistit péči o majetek zákazníka a rovněž 

ochranu produktu při interním zpracování, dopravě, manipulaci a skladování.  

 Organizace má za úkol definovat nástroje pro monitorování a měření systému 

kvality. Součástí této definice je i vymezení jejich použití. 

4.1.2.5 Měření analýzy a zlepšování 

 Organizace nejen plánuje a uplatňuje procesy monitorování a měření, ale má i 

povinnosti provádět analýzy výsledků a implementovat z nich vyplývající návrhy. Jedním z 

hlavních kritérií těchto procesů je spokojenost zákazníka.  

 Aby se prokázalo, že systém managementu kvality je uplatňován a udržován, 

organizace musí provádět jejich interní audity.  

 Organizace aplikuje vhodné metody pro monitorování procesů a pro měření 

produktu. Je třeba stanovovat metriky procesů a služeb a vyhodnocovat jejich dodržování. 

Současně musí být zajištěna eliminace defektivního produktu na základě dokumentovaných 
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postupů. Je třeba stanovit dokumentované postupy a preventivní opatření, které mají být 

použity k nápravě nežádoucího stavu.  

 Organizace musí shromažďovat a analyzovat údaje a informace o spokojenosti 

zákazníka. V rámci systému řízení jakosti je nutné sledovat vývoj a trendy v podnikových 

činnostech. Systém managementu kvality musí být neustále zlepšován.  

 Organizace, která plní všechny stanovené požadavky norem má zaveden systém 

managementu kvality. Pro získání objektivního důkazu o zavedení systému může požádat 

certifikační organizaci o ověření jeho shody s normou tzv. certifikaci systému. 

4.1.2.6 Certifikace 

 Proces certifikace jsou činnosti a postupy spojené s ověřováním shody systémů 

managementu kvality s požadavky norem ISO 9001:2000 a vydáváním příslušných 

osvědčení. Organizace, která systém řízení kvality vybuduje, má povinnost ho podrobovat 

pravidelnému auditu. Audit provádí certifikační organizace a ta také vydává příslušné 

certifikáty. Pravidla pro činnost certifikačních organizací jsou stanovena národním 

akreditačním systémem, který zajišťuje nestrannost a objektivitu činnosti certifikačních 

organizací řadou přísných požadavků. 

4.2 Aplikace ITIL 

4.2.1 Co to je ITIL 

 ITIL, neboli Information Technology Infrastructure Library je rámec přístupů k 

zajištění dodávky kvalitních IT služeb za přiměřených nákladů, který vychází z nejlepších 

praktických zkušeností. Knihovnu spravuje organizace Office of Government Commerce a 

je šířena formou knih, CD médií, školení, konzultací a certifikací. ITIL se v současné době 

stává mezinárodním standardem pro oblast řízení IT služeb. 

4.2.2 Části ITIL 

 Knihovna ITIL je rozdělena do několika částí, zaměřených na specifickou oblast 

řízení IT služeb, které odpovídají klíčovým procesům v IT oddělení a vzájemně se 
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prolínají. Dodávka IT služeb (IT Service Delivery) a Podpora IT služeb (IT service 

Support) se běžně dohromady označují jako IT Service Management (ITSM). 

Seznam částí ITIL: 

• Podnikatelský pohled (Business Perspectives) 

• Správa aplikací IT (Application Management) 

• Dodávka IT služeb (IT Services Delivery) 

• Podpora IT služeb (IT Services Support) 

• Správa IT infrastruktury (IT Infrastructure Management) 

• Řízení IT projektů IT (Project Management) 

4.3 Aplikace Sarbanes-Oaxley 

4.3.1 Cíl Sarbanes-Oxley 

 Zákon Sarbanes-Oxley (SOX) je od roku 2002 jedním z nejvlivnějších a 

nejkontroverznějších zákonů upravujících firemní prostředí - zabývá se transparentností a 

přesností účetnictví a finančních výkazů, zpřísněním interních kontrolních systémů a 

odhalením a přísným postihem hospodářské kriminality.  

 Tento zákon byl napsán jako reakce na pád společností Enron a WorldCom, za 

účelem vytvoření prostředí, ve kterém se finanční problémy firmy odhalí ještě v jejich 

zárodku, tedy dříve než se vyvinou ve velké skandalizující podvody, které pak nepříznivě 

ovlivňují rozsáhlejší ekonomické prostředí. Cílem bylo zvýšit důvěru investorů v 

publikované výsledky firem obchodovaných na americké burze.  

4.3.2 Požadavky Sarbanes-Oxley 

 Tento zákon ukládá všem společnostem, jejichž akcie jsou veřejně obchodovány na 

americkém akciovém trhu, povinnost zavést a udržovat rámec interních kontrol a procedur 

pro zajištění transparentnosti finančního výkazování. Součástí těchto kontrol jsou i kontroly 

informačních technologií, které jsou zabudovány v procesech, a také kontroly činnosti 

celého IT oddělení samotného.  
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 Zároveň klade zvýšené požadavky na zodpovědnost managementu za jakákoliv 

zkreslení zveřejňovaných výsledků, za něž ukládá mnohem tvrdší postihy. V praxi to 

znamená zavedení nových úrovní kontrol a schvalování, aby bylo zaručeno, že finanční 

výkaznictví transparentně uplatňuje principy plného zveřejňování a podnikové řízení. 

 Zákon Sarbanes-Oxley je popsán v jedenácti hlavách.  Pravděpodobně v praxi 

nejviditelnějšími úpravami jsou hlavy 302, 401, 404 a 406. Zákon v hlavách 302 a 404 

stanovuje povinnost zveřejňovat zprávu o účinnosti interních kontrol. Novou povinností 

auditora je poskytnout výrok o účinnosti a efektivnosti interních kontrol prováděných 

managementem společnosti. Hlava 406 se věnuje zavádění etického kodexu.  

 
Hlava 404: Vnitřní kontrolní systém 
 
 Zodpovědnost za vnitřní kontrolní systém se týká také celkového kontrolního a 

etického prostředí. Pro vnitřní kontrolní systém dle zákona SOX se používá metodika 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations). Ta jasně definuje kontrolní rámec, 

prostředí, cíle, procesy, lidi, přiměřenou jistotu, kontrolní aktivity, komunikaci, monitoring. 

Organizace COSO je nezávislá organizace privátního sektoru se zaměřením na zlepšení 

kvality finančního reportingu skrz obchodní etiku, efektivní vnitřní kontroly a správu a 

řízení společností. 

Požadavky a případně dopady zákona na management společnosti:  
 

 Manažerům mohou být v případě porušení zákona zpětně odebrány bonusy a jiné 

finanční výhody.  

 Generální ředitel (CEO) a finanční ředitel (CFO) ručí svým podpisem za správnost 

předkládaných výročních a průběžných zpráv a za to, že údaje v nich uvedené 

jsou pravdivé a nejsou zavádějící.  

 Manažeři se vyjadřují k vnitřním kontrolním systémům.  

 Vedoucí osoby společnosti nesmí být zaměstnáni rok před svým auditem v 

auditorské firmě.  

 Postih konfliktu zájmů a obchodování na základě neveřejných informací.  

 Povinnost přijmout a zveřejnit etický kodex.  
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 Zákonná ochrana informátorů.  

 Zákaz zaměstnaneckých půjček svému managementu.  

 Zpřísnění účetních standardů a pravidel (opce).  

 Zkrácení lhůt pro zveřejňování finančních výsledků. 

 Zvýšené sankce postihující ekonomickou kriminalitu.  

 Zpřísněny požadavky na dokumentaci firemních procesů a skutečností.  

 
4.3.3 Metodika 

 Nastavení vnitřního kontrolního systému dle Sarbanes-Oxley probíhá jednotným 

postupem. Analyzují se finanční výkazy, provádí se analýza rizik, prochází se významné 

účty a procesy, které je ovlivňují. Na základě těchto poznatků a zjištění kontrol, které v 

organizaci existují pro zmírnění definovaných rizik, se vytváří testovací materiály s 

různými typy kontrol a jednotlivými vzorky testování.  

 Z výše uvedeného postupu je zřejmé, že jsou zachyceny všechny relevantní procesy, 

které mají významný vliv na účty hlavní knihy a tím na finanční výkazy společnosti. V 

jednotlivých procesech se zjišťují základní typy kontrol orientované na komplexitu, 

správnost a oprávněnost jednotlivých transakcí a také na oddělení činností jednotlivých 

jedinců v daném procesu, aby bylo dostatečně zabráněno podvodným jednáním nebo 

zkreslování finančních výkazů. Součástí těchto kontrol jsou již zmiňované kontroly 

informačních technologií a procesů užívaných v IT společnosti. 

 Jedná se o systematicky vytvořený kontrolní systém, který zohledňuje rizika z 

pohledu možného dopadu do výsledků společností a je v souladu s mezinárodně uznávanou 

a ověřenou metodikou. Pro společnosti, které zavádějí takový kontrolní systém dobrovolně 

samozřejmě mohou jeho rozsah upravit v závislosti na velikosti organizace a plném využití 

jeho přínosů.  
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5 Návrh managementu zabezpečení  

 Návrh managementu zabezpečení vychází z předchozí analýzy. Tak jako předešlá 

analýza se bude i část návrhu nového managementu zabezpečení zabývat nikoliv celým 

systémem, ale pouze jeho vymezenou částí, a to konkrétně managementem zabezpečení 

operačních systémů na serverech. Tento návrh si klade za cíl: 

 sjednocení stávajícího systému zabezpečení 

 zefektivnění alokace zdrojů v rámci týmů zabezpečení 

 reorganizace týmů a zvýšení jejich produktivity 

 zkvalitnění a sjednocení evidence požadované audity 

 zlepšení bezpečnosti serverů a operačních systémů na nich běžících 
  
 Implementací standardů a norem do procesů společnosti se dosáhne zefektivnění, 

jednotnosti, standardizace, a posléze i auditovatelnosti společnosti. 

 Samotný návrh managementu zabezpečení je společností hodnocen jako tajný, proto 

nesmí být zveřejněn. 
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6 Závěr   
 Tato bakalářská práce byla zpracována na téma Návrh managementu zabezpečení 

serverů. Cílem práce bylo analyzovat současný stav a následně navrhnout efektivní řešení 

managementu zabezpečení operačních systémů na serverech zákazníků. Vlastní práce je 

rozdělena na tři hlavní oblasti, a to část analýzy společnosti a její organizační struktury, 

poté analýzu vymezené části služeb zabezpečení a nakonec vlastní návrh managementu 

zabezpečení. 

 

 Hlavními přínosy práce jsou následující:  

 sjednocení systému managementu zabezpečení, zlepšení jeho transparentnosti 

 zefektivnění využití lidských zdrojů na služby zabezpečení a tím i úspora nákladů 

na provoz služeb 

 reorganizace týmů zabezpečení a zvýšení jejich produktivity 

 zvýšení úspěšnosti společnosti u auditů 

 zkvalitnění služeb zabezpečení serverů a operačních systémů na nich běžících, a tím 

pádem zvýšení důvěry stávajících i potenciálních zákazníků 

 

 Na základě návrhu z této práce bude společnost schopna dodávat kvalitní řešení 

zabezpečení operačních systémů na serverech zákazníka, které bude auditovatelné. 
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8 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
ITSM - IT Service Management – souhrnné označení pro dodávku IT služeb (IT Service 
Delivery) a podporu IT služeb (IT Service Support) 
 
CEO – Chief Executive Officer - generální ředitel americké společnosti 
 
CFO – Chief Financial Officer - finanční ředitel americké společnosti 
 
MS – zkratka společnosti Microsoft, předního výrobce operačních systémů a dodavatele 
softwarových řešení 
 
IT – information technologies - informační technologie 
 
OS – operační systém, řídící sada programů umožňujících efektivní využití hardware 
počítače 
 
UNIX – víceúlohový a víceuživatelský operační systém, který je implementován na mnoha 
hardwarových platformách; na bázi UNIXu je založeno velké množství dnes používaných 
operačních systémů na serverech, na pracovních stanicích a na osobních počítačích 
 
HR - Human Resources - personální oddělení, které řeší problematiku lidských zdrojů 
 
UPS – Uninterruptible Power Supply – zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou 
dodávku elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně odpojena od elektrické 
energie 
 
WSUS - Windows Server Update Services – podpůrný software společnosti Microsoft, 
který zajišťuje kontrolu implementovaných záplat na operačním systému MS Windows 
 
OSR - Open Systems Resources – zdroje operačního systému; systémové složky, kde mají 
operační systémy uložena kritická data nezbytná pro jejich funkčnost 
 
SQL - Structured Query Language - standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci 
s daty v relačních databázích 
 
DB2 – databázový systém užívající jazyk SQL 
 
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - rámec přístupů k zajištění dodávky 
kvalitních IT služeb  
 
ISO 9001:2000 - norma definující požadavky na řešení managementu kvality v případě, 
kdy je nutné prokázat, že je organizace způsobilá účinně plnit požadavky zákazníků a 
legislativy 
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COSO - Committee of Sponsoring Organizations - nezávislá organizace privátního sektoru 
se zaměřením na zlepšení kvality finančního reportingu skrz obchodní etiku, efektivní 
vnitřní kontroly a správu a řízení společností 
 
SOX - Sarbanes-Oxley – zákon zabývající se transparentností a přesností účetnictví a 
finančních výkazů, zpřísněním interních kontrolních systémů a odhalením a přísným 
postihem hospodářské kriminality.  
 


