
 

 



 

 

 

  



 

 



 

 

Abstrakt 

Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát a dátovými 

úložiskami. Cieľom práce je vytvoriť návrh zálohovania a ukladania dát v spoločnosti 

Kridla s.r.o. Prvá časť sa venuje všeobecnému úvodu do danej problematiky. Opisuje 

a definuje jednotlivé pojmy z teoretického hľadiska. Druhá časť tejto práce sa už sústredí 

na analýzu súčasného stavu zálohovania a ukladania dát vo vybranej spoločnosti Kridla 

s.r.o.a následnému návrhu riešenia na zlepšenie. 

 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with data backup and data storages. The aim of this 

work is to create a proposal of backup and data storage in company Kridla Ltd. The first 

part is devoted to the general introduction to the issue. It describes and defines the terms 

from the theoretical point of view. The second part of the thesis is focused on the analysis 

of the current stage of data backup and storage in the selected company Kridla Ltd. and 

the subsequent proposal for improvement. 
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ÚVOD 

Zálohovanie dát  a dátové úložisko je v dnešnom svete veľmi podstatnou súčasťou 

pre správne fungovanie každej spoločnosti. Práve pod týmito pojmami sa skrývajú 

informácie, ktoré sú pre každú firmu veľmi dôležité. Aj toto je dôvod, prečo sa s týmito 

pojmami stretávame stále častejšie. Ak by akákoľvek spoločnosť prišla o tieto informácie, 

mohlo by to pre ňu znamenať veľkú finančnú ujmu.  

Správne fungovanie zálohovacieho  systému je už v dnešnej dobe 

samozrejmosťou v ktorejkoľvek spoločnosti. Každý sa už dnes stretáva s tým, že mnoho 

informácii, ktoré nadobudneme, budeme potrebovať aj v budúcnosti. Tvorba takéhoto 

zálohovacieho systému však nie je jednoduchá. Okrem toho, že je to časovo náročné 

vytvoriť dôveryhodný a správne fungujúci systém, je to aj zaťažujúce po finančnej 

stránke. Presne z tohto dôvodu sa stále častejšie stáva, že to veľa spoločnosti zanedbáva. 

Potom sa však dostávajú do situácií, kedy sa mnoho dát stráca, čo znamená oveľa horšie 

následky a výdavky ako samotné vytvorenie a spravovanie takéhoto zálohovacieho 

systému.  

V dnešnej dobe sa už však stretávame s mnohými možnosťami ako dané problémy 

riešiť. Netreba preto nič v tejto oblasti zanedbávať, pretože následky, ktoré nastanú po 

využívaní nesprávne nastaveného zálohovacieho systému môžu byť obrovské.  

V úvodnej časti tejto práce sa venujem teoretickým východiskám. Analyzujem 

súčasný stav a následne navrhnem vlastné riešenie, ktoré by viedlo k správnemu a 

úspešnému fungovaniu spoločnosti. Opisujem zálohovanie ako pojem, snažím sa 

vystihnúť podstatu a tiež jeho fungovanie a dôvody, prečo je zálohovanie veľmi dôležité 

a prečo je potrebné ho využívať a dbať na jeho správne fungovanie.  

V druhej časti sa už venujeme konkrétnej spoločnosti, ktorú som si vybral ako 

vzorku pre danú prácu. Opíšeme si ako spoločnosť funguje v súčasnosti a analyzujeme 

možné riziká a problémy. 

Ďalšia časť tejto práce obsahuje návrh ako sa dá predísť možným rizikám a 

vyriešiť spomínané problémy. Porovnáme viaceré možnosti a spôsoby zálohovania a 

navrhneme riešenie.  

V poslednej časti sa venujeme zhrnutiu a zhodnoteniu celej bakalárskej práce a 

tiež záverečným stanoviskám k tejto téme.  
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CIELE PRÁCE 

Cieľom práce je vytvorenie návrhu riešenia zálohovania dát preto aby bola 

zefektivnená práca s uloženými dátami a taktiež zaistená ich vyššia bezpečnosť. Pre nás 

je dôležité dosiahnuť čo najvyšší výkon za primerané náklady. Budeme sa tiež sústrediť 

na správny výber nielen dát ale tiež programu, cez ktorý ich budeme zálohovať.  

Vedľajším cieľom je navrhnúť a predložiť moje riešenie danej firme za účelom 

zlepšenia. Zaviesť daný systém do spoločnosti a sledovať vzniknuté zmeny.  

 

Čiastkové ciele práce sú nasledovné 

• na základe odbornej literatúry spracovať teoretické východiska  

• analyzovať aktuálny stav vo firme a to z 2 hľadísk: hardvérového a softvérového 

• zistiť možnosti riešenia problému so zálohovaním vo firme 

• vyčleniť najvhodnejšie riešenie z hľadiska výkonu a ceny 

• zhrnúť výhody, ktoré bude mať dané riešenie pre spoločnosť 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Dôvody straty dát 

Jedným z najčastejších problémov v oblasti dát a ich zálohovania je neúmyselné 

vymazanie údajov. Vďaka rôznym metódam sa však k nim vieme spätne dopracovať.  Nie 

však všetky údaje sa dajú jednoducho obnoviť a preto môže byť práve tento proces 

obnovy veľmi zdĺhavý a komplikovaný. Strata týchto dát sa môže tykať či už bežnej 

domácnosti alebo v horšom prípade akejkoľvek väčšej firmy, kde by následky mohli byť 

zničujúce pre celé podnikanie.  

V nasledujúcom grafe je vyčlenených 5 základných príčin, ktoré môžu spôsobiť stratu 

dát: 

1. Systémová alebo hardvérová chyba  

2. Ľudské zlyhanie 

3. Korupcia systému 

4. Vírusy 

5. Prírodné katastrofy (3). 

 

 

           Graf č. 1: Príčiny straty dát 

          (Zdroj: 3) 
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1.2 Klasifikácia dát 

Každá firma by mala mať dôsledne rozdelené dáta podľa dôležitosti a ich 

následného dopadu na fungovanie celej spoločnosti. V tejto časti si dané dáta rozdelíme 

do troch kategórii: 

• Kritické 

• Dôležité 

• Ostatné 

 V krátkosti si definujeme jednotlivé kategórie a tiež si popíšeme ich doporučené 

frekvencie zálohovania. 

   

1.2.1 Kritické  

Dáta, ktoré označujeme ako kritické sú veľmi dôležité nielen pre samotného 

človeka ale tiež pre firmu. Ak by sa tieto dáta stratili alebo boli ukradnuté malo by to 

veľký dopad na fungovanie firmy alebo spoločnosti. Môžeme sem zaradiť: know-how, 

prístupovú kódy, čísla kariet zákazníkov a ďalšie. Preto by tieto dáta mali mať najväčšiu 

prioritu pri ich ochrane, kontrole, zálohovaní a rýchlej dostupnosti oproti dátam 

spomenutým nižšie. Zálohovanie a uchovanie takýchto dát by malo byť prevádzané 

minimálne jeden krát denne na rozličné dátové nosiče, ktoré by sa mali nachádzať na 

iných miestach (9).  

 

1.2.2 Dôležité 

Dôležité dáta sú dáta, ktoré ak stratíme, nemá to na spoločnosť až taký dopad ako 

strata spomínaných kritických dát. To stále ale neznamená, že sú nepodstatné. Vždy sú to 

informácie, ktoré je potrebné zálohovať pre prípad obnovy. Tieto dáta by sa mali 

zálohovať aspoň jeden krát do týždňa (9). 
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1.2.3 Ostatné 

Jedná sa o dáta ktoré by nemali takmer žiaden alebo minimálny dopad na 

fungovanie alebo finančnú stránku firmy. Tieto dáta je možné znova vytvoriť alebo 

nahradiť. Jedná sa prevažne o inštalačné manuály, návody a podobné. Zálohovanie 

takýchto dát by sa malo vykonávať prevažne jeden krát do mesiaca (9). 

 

1.3 Zálohovanie dát 

„Kopírování adresáře nebo souború na jiný nosič nebo jiné místo je nazýván 

zálohovaní (1, s. 7) 

Niektoré dáta majú pre užívateľov veľmi vysokú hodnotu. Toto je dôvod, prečo je 

potrebné mať tieto dáta chránené voči strate. Jedným zo spôsobov ako spomínané dáta 

uchrániť je zálohovanie. Je to proces, kedy vytvoríme z existujúceho súboru kópiu a to 

za účelom archivovania v prípade, že by bol originál poškodený, zničený alebo stratený. 

Zálohovanie by malo prebiehať pravidelne a dôležité je tiež, aby boli duplicitné dáta 

v prípade potreby rýchlo dostupné (1). 

 

1.4 Metódy zálohovania  

Medzi základné typy záloh zaraďujeme zálohu plnú, prírastkovú a rozdielovú.  

V tejto časti bakalárskej práce si v skratke popíšeme jednotlivé spomínané zálohy. 

 

1.4.1 Plná záloha  

Tento typ zálohy nám slúži na uchovávanie kompletne všetkých požadovaných 

súborov. Jedinou nevýhodou tohto zálohovania je, že uchovanie takého objemu dát si 

vyžaduje viac času a veľké kapacitné úložisko.  

V praxi sa táto metóda využíva pri prvotnom zálohovaní. Rozprávame 

o uchovávaní veľkého množstva dát práve preto, lebo vtedy sa zálohujú všetky dáta bez 

ohľadu na stav alebo zmeny súborov (2). 
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1.4.2 Prírastková záloha 

Prírastková, tiež nazývaná aj inkrementálna záloha sa na rozdiel od plnej sústredí 

len na uchovávanie dát, ktoré boli od poslednej zálohy zmenené a nerieši to, aký typ bol 

naposledy použitý. Jediné pravidlo ktorým je toto zálohovanie podmienené je, že vždy 

pred zahájením tohto typu je potrebné vykonať počiatočnú úplnú zálohu (2). 

Hlavným účelom je skrátiť časové rozmedzie medzi zálohami, čo vyžaduje menej 

zálohovaných dát.  

Nevýhodou tejto zálohy je, že ak by sa ktorýkoľvek zo záložných médií poškodil, 

úplná obnova dát nebude vôbec možná.(2). 

 

1.4.3 Rozdielová záloha 

Rozdielová alebo diferenciálna záloha má tú istú podobu ako inkrementálna. 

Dôvodom nie je len to, že na začiatku je potrebné úplné počiatočné zálohovanie,         ale 

taktiež nasledovné zálohovanie, ktoré uchováva už len dáta z vykonanými zmenami. 

Rozdiel medzi týmito dvomi zálohami je však ten, že zatiaľ čo prírastková 

zálohuje iba údaje od poslednej zálohy, tak tento typ ich uchováva od poslednej úplnej 

zálohy (2). 

 

Tabuľka 1: Porovnanie typov záloh 
(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 2) 
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1.5 Manipulácia s dátami  

Táto kapitola sa bude venovať manipulácii s dátami, kde si spomínanú 

manipuláciu rozdelíme do troch častí. Jednotlivé časti si popíšeme a vysvetlíme ich 

podstatu. 

1.5.1 Kompresia dát  

Kompresia je typ manipulácie, kedy sa jedná o zníženie veľkosti súboru a to 

odstránením nadbytočných údajov v rámci súboru. Zmenšením súborov sa spotrebuje 

menej miesta na disku a môže sa tam tak uložiť viacero súborov (5). 

 

1.5.2 Deduplikácia dát  

Na jednom úložisku sa niekedy môže nachádzať viacero kópií toho istého súboru 

tzv. duplikátov. Napríklad, nejaký manuál alebo návod je uložený pre viacerých 

zamestnancov osobitne. Deduplikácia súborov nám zabezpečuje že sa súbor uloží jeden 

krát a následne sa do zvyšku iba odkáže na ten jeden súbor (5). 

 

Obrázok 1: Deduplikácia a Kompresia dát 

(Zdroj: 16) 
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1.5.3 Replikácia dát 

Replikácia dát je proces ukladania dát vo viac ako jednom mieste alebo uzle. Je 

užitočná pri zlepšovaní dostupnosti údajov. Je to jednoduchý proces, kedy sa kopírujú 

dáta z databázy z jedného servera na iný server tak, aby všetci používatelia mohli zdieľať 

rovnaké údaje bez akejkoľvek nezrovnalosti. Výsledkom je distribuovaná databáza, v 

ktorej môžu používatelia pristupovať k údajom relevantným pre ich úlohy bez toho, aby 

zasahovali do práce iných (5). 

 

1.6 Média na uloženie dát 

Pri zálohovaní je potrebné určiť médium, na ktoré sa bude zálohovať. V tejto časti 

si opíšeme najznámejšie nosiče ktoré sa používajú na zálohovanie 

 

1.6.1 Magnetická páska 

Magnetická páska je typ fyzického pamäťového média. Bola vyvinutá Nemecko-

rakúskym inžinierom Fritzom Plfeumerom v roku 1928 v Nemecku a prvotne bola určená 

na záznam zvuku. Neskôr sa použitie magnetickej pásky pre uloženie dát stalo 

nevyhnutné pre počítačový priemysel. V tejto dobe už nie sú až tak populárne ale stále sú 

magnetické pásky využívané primárne na dlhodobú archiváciu (6). 

 

1.6.2 Pevný disk HDD 

Pevný disk HDD je zariadenie slúžiace na ukladanie dát. V dnešnej dobe ho 

obsahuje takmer každý počítač. Je napájaný priamo od zdroja a pripojený k základnej 

doske konektorom SATA. Pri začiatkoch ponúkala kapacitu o veľkosti približne 50MB 

no teraz sa kapacita pohybuje v jednotkách TB a stále sa zvyšuje. Je konštruovaný 

z niekoľko nad sebou umiestnených kotúčov, nad ktorými sa pohybujú elektromagnetické 

hlavy ktoré slúžia k ukladaniu alebo čítaniu dát. Rýchlosť otáčania kotúčov sa uvádza 

v jednotkách RPM. Najčastejšie ponúkane rýchlosti sú 7200 RPM alebo 5400 RPM. 

Harddisky ponúkajú dobrý pomer cena / výkon a zároveň aj bezpečie pre dáta. Ako som 

už spomínal vyššie používajú sa priamo v počítači alebo sa dá využiť aj externé riešenie.  



 

- 19 - 

 

Ako nevýhodu môžeme spomenúť fyzické poškodenie, na ktoré je disk náchylný. 

Poškodeniu a následnej strate dát sa dá predísť zapojením diskov do RAIDu a to 

vysvetlím o kapitolu nižšie (7).  

 

Obrázok 2: Pevný disk 

(Zdroj: 2, s. 52) 

 

1.6.3 Pevný disk SSD 

SSD je skratka z anglického názvu Solid-state drive. Pevný disk SSD je ďalšie 

zariadenie na ukladanie dát, ktoré na rozdiel od magnetických pevných diskov neobsahuje 

pohyblivé mechanické časti a má menšiu spotrebu energie. Pre jeho napájanie sa používa 

konektor SATA pre jednoduchšiu náhradu HDD. Oproti HDD disku je rýchlejší, 

odolnejší, dáta sú uložené vo flash pamätiach a medzi nevýhody patrí ich vysoká 

poriadzovacia cena (7). 
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1.6.4 Optický Disk 

Optický disk slúži  na uloženie digitálnych dát. Polykarbonátova vrstva, ktorú 

daný disk obsahuje nám zabezpečuje ochranu proti fyzickému poškodeniu. Medzi 

najrozšírenejšie typy optických diskov patrí:  

• CD (Compat Disc), slúžiaci primárne na ukladanie zvukových nahrávok. 

• DVD (Digital Versatile Disc), ktorý spolu s BD (Blue-Ray) slúži už aj na 

video nahrávky.  

Dáta sa načítavajú za pomoci optickej hlavy, teda zloženiny šošovky, lasera a 

fotodiódy, ktorá slúži na prijmanie laserového svetla odrážajúceho sa od povrchu 

kompaktného disku. Disk sa počas čítania neustále otáča, čím odpadá nutnosť médium 

pretáčať či používať zarážky, ako tomu bolo u magnetických pások či kaziet. V tejto dobe 

sa optické média používajú primárne pri predaji hudby, filmov alebo inštalačných 

programov (8). 

1.6.5 Disketa 

Diskety si spomenieme iba z historického hľadiska, nakoľko boli v minulosti 

veľmi používane aj v domácnostiach. Je to magnetické dátové médium, ktoré, slúži na 

ukladanie a uchovávanie dát. Historicky prvá disketa k nám prišla v roku 1969 a jej 

kapacita bola len 80 kilobajtov. Záznam, ktorý bol uložený na diskete však slúžil len na 

čítanie. O 5 rokov neskôr už bol zaznamenaný veľký pokrok a to zväčšením jej kapacity, 

ktorá dosahovala veľkosť až 256 kilobajtov. Pokrok spočíval nielen vo veľkosti jej 

kapacity ale taktiež záznamy, ktoré boli na disketu uložené už neslúžili iba na čítanie ale 

bolo možné už na ňu aj zapisovať.(8). 

 

1.7 Architektúry úložísk dát 

Ukladanie dát môžeme rozdeliť na dva základné spôsoby. To prvé je obyčajné 

prekopírovanie na nejaké úložisko, napríklad externý HDD. Táto možnosť sa využíva 

prevažne iba v domácnostiach. Druhou alternatívou je použitie jednej z technológií DAS, 

NAS a SAN. Tieto technológie sa medzi sebou rozlišujú v tom ako je sieť zapojená a ako 

pristupujú k dátam. 
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1.7.1 DAS 

DAS tiež aj Direct-attached storage je pomerne jednoduché, nenáročné riešenie s 

nízkymi nárokmi na údržbu, kde je úložný systém súčasťou alebo je priamo pripojený 

k počítaču alebo serveru. Pevný disk musí nejako komunikovať a musí používať dobre 

definované fyzické rozhranie a protokol, aby ich váš počítač mohol pochopiť. 

Najbežnejším rozhraním a protokolom, ktorý sa dnes používa pre počítače je SATA. 

Môže to byť tak jednoduché, ako pridanie druhého pevného disku v stolnom počítači, 

použitie externého disku alebo použitie pokročilejšieho zariadenia, ktoré obsahuje 15 

pevných diskov pripojených k serveru (10).  

 

 

 

Obrázok 3 : DAS 

(Zdroj: 10) 
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1.7.2 NAS 

Koncepcia sieťového úložného zariadenia je jednoduchá. Akýkoľvek počítač, bez 

ohľadu na počet diskov a veľkosť úložného priestoru, ktorý je k dispozícii, možno 

považovať za NAS tiež aj Network Attached Storage, ak sa správa ako súborový server 

v sieti. Inými slovami, každý počítač, ktorý zdieľa súbory po sieti je len sieťové úložné 

zariadenie (NAS). Ponúka zdieľanie údajov na úrovni súborov v celej sieti. Je ideálnym 

riešením pre akúkoľvek spoločnosť, ktorej cieľom je nájsť jednoduchý a nákladovo 

efektívny spôsob, ako dosiahnuť prístup k údajom. NAS systémy sa môžu integrovať do 

akéhokoľvek prostredia a obsluhovať súbory naprieč všetkými operačnými platformami 

(12). 

 

 

 

 

Obrázok 4: NAS 

 

(Zdroj: 10) 
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1.7.3 SAN 

Skratka SAN tiež aj Storage Area Network. Vďaka tejto funkcionalite SAN je 

možné ľahko vzájomne zdieľať či už virtuálne disky alebo páskové knižnice. Znamená 

dedikovanou dátovú sieť pre pripojenie ďalších externých zariadení k serverom či ďalším 

už využívaným diskovým poliam, ich čítanie, zápisy a ochranu.  

U SAN systémov sa využíva blokový prenos dát. Bloky sa prenášajú priamo 

medzi servermi a úložnými priestormi. Na rozdiel od TCP / IP je SAN od samého začiatku 

navrhnutá na rýchly prenos obrovských množstvo dát na veľké vzdialenosti. Počiatočné 

náklady sú vysoké a preto sú budované a využívané v stredných až veľkých firmách (11). 

 

 

 

Obrázok 5: SAN 

(Zdroj:10) 

 

 



 

- 24 - 

 

1.8 Diskové pole RAID 

RAID je skratka pre Redundant Array of Inexpensive. Bol vytvorený v roku 1988 

ako prostriedok v boji proti rastúcim nákladom diskových jednotiek. V podstate to je rad 

pevných diskov, ktoré sa spoja, aby vystupovali ako jeden pevný disk. Existuje niekoľko 

typov zapojení, niektoré sa stále používajú zatiaľ čo iné boli vyradené z používania (13).   

 

1.8.1 RAID 0 

RAID 0 využíva techniku zvanú „striping“, ktorá rozdeľuje dáta na kúsky 

a zapisuje na viacero diskov. Prezentuje sa to ako jeden veľký disk. Táto metóda zvyšuje 

iba rýchlosť, ktorá je meraná počtom zapojených diskov. Je potrebné mať zapojené 

minimálne dva disky. Jedinou nevýhodou v tomto zapojení je, že ak jeden disk zlyhá, 

stratí sa všetko (13). 

 

Obrázok 6 : RAID 0 

(Zdroj: 16) 

 

1.8.2 RAID 1 

RAID 1 využíva techniku zvanú „mirroring“ to znamená že zrkadlí prenesené 

dáta. Je to záloha vo svojej najbežnejšej forme a vyžaduje zapojenie minimálne dvoch 

diskov. V podstate je to viac diskov ktoré obsahujú tie isté informácie a ak jeden disk 

zlyhá tak zvyšné ho vedia obnoviť. Jediná nevýhoda sú náklady, pretože ak je potreba 
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1TB úložného priestoru, musia sa zaobstarať dva 1TB disky a keďže sú informácie 

zapisované na všetky disky súčasne tak rýchlosť zápisu je rovná disku s najmenšou 

rýchlosťou (13) 

 

Obrázok 7 : RAID 1 

(Zdroj: 16) 

 

1.8.3 RAID2 

RAID 2 využíva techniku „stripping“ podobne ako RAID 0 až nato že niektoré 

disky slúžia na detekciu a opravu chýb tiež nazývanú ECC korekcia. Už sa to nevyužíva 

keďže je to iba zložitejšia verzia RAID 3 (13).  

 

Obrázok 8: RAID 2 

(Zdroj: 16) 
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1.8.4 RAID3 

RAID 3 tiež využíva „stripping“ a dáta sú rozdeľované na úrovni bajtov 

s vyhradeným dedikovaným diskom na paritu. Používa sa funkcia XOR na výpočet 

parity. Výhodou je potreba iba jedného disku navyše a tak je minimálny počet zapojených 

diskov 3. Nevýhoda pri tejto schéme je tá že paritný disk je problémové miesto systému 

pretože je vyťažený pri zápise na akýkoľvek iný disk (13). 

 

Obrázok 9 : RAID 3 

(Zdroj: 16) 

1.8.5 RAID 4 

Pri tejto schéme sú disky rozdeľované po blokoch a nie po bitoch. Parita je opäť 

ukladaná po blokoch na paritnom disku. Výhody a nevýhody su tie isté ako pri RAID 3 

a zároveň nie je v ničom lepší ako samotný RAID 5 (13).   

 

Obrázok 10: RAID 4 

(Zdroj: 16) 
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1.8.6 RAID 5 

Tento princíp je podobný ako u RAID 3 až nato že tento princíp ukladá paritné 

dáta striedavo medzi všetky disky a nezaťažuje tak jeden hlavný ako pri RAID3.Výhodou 

je, že sa dá využívať paralelný prístup k diskom pretože len jeden disk obsahuje 

redundantné informácie a rýchlejšie čítanie. Nevýhodou je pomalší zápis a je odolný voči 

výpadku jedného z diskov (13). 

 

 

 

Obrázok 11: RAID 5 

(Zdroj: 16) 

 

 

 

1.8.7 RAID 6  

Tento typ je obdoba zapojenia ako u RAID 6 pretože na každom z diskov využíva dva 

paritné bloky a paritné dáta su uložené striedavo na všetkých diskoch. Na rozdiel od  

RAID 5 je výhodou prevencia voči vypadnutiu dvoch diskov ale rovnakou rýchlosťou 

čítania a nižšou rýchlostou zápisu. Minimálny počet diskov na zapojenie je sú štyri (13). 
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Obrázok 12: RAID 6 

(Zdroj: 16) 

 

1.9 Cloudové úložisko 

Cloudové úložisko funguje prostredníctvom virtualizácie dátových centier a 

poskytuje koncovým užívateľom a aplikáciám architektúru virtuálneho úložného 

priestoru, ktorá je škálovateľná podľa požiadaviek aplikácie. Všeobecne platí, že 

cloudové úložisko funguje prostredníctvom webového rozhrania API, ktoré sa 

implementuje na diaľku prostredníctvom interakcie s vlastnou infraštruktúrou 

cloudového úložiska klientskej aplikácie pre operácie (14).  

Výhody : 

• Zabezpečenie – zálohovanie dát na cloudové úložisko je pomerne bezpečná 

voľba oproti zálohvaniu na nosiče umiestnené vo firme. Nenachádza sa tam 

žiadne riziko fyzického poškodenia a pre spoločnosti ktoré úložisko poskytujú je 

bezpečnost o dáta klientov prvoradá. 

• Jednoduchosť – registrácia a založenie účtu je jednoduchá záležitosť ktorá 

nepotrebuje veľa času na spracovanie ako fyzická inštalácia uložiska a jeho 

nastavenie 

• Automatizácia – niektoré spoločnosti poskytujú automatické zálohovanie dát 

kedy si zákazník môže určiť kedy a ako často bude záloha prebiehať 

•  Prístup – firme alebo zamestnancom stačí rýchle internetové pripojenie 

a nezávisle od miesta kde sa nachádzajú majú prístup k zálohovaným dátam 
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Nevýhody : 

• Dáta poskytované tretím stranám – pri výbere spoločnosti ktorá cloudové 

úložisko poskytuje je potrebné dbať na jej dôveryhodnosť a zabezpečenie. Ak 

nastane hackerský útok, dáta budú ukradnuté a mohlo by to mať dopad na dalšie 

fungovanie firmy 

• Rýchlosť pripojenia – Ak by bolo potrebné obnoviť alebo zálohovať dáta 

a internetové pripojenie by nemalo dostačujúcu rýchlosť tak výber tejto možnosti 

by nebol adekvátny( 15).  
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Táto kapitola sa zameriava na analýzu súčasného stavu ukladania dát a zálohovania 

vo firme Kridla s.r.o. 

 

2.1 Predstavenie Firmy  

Firma KRIDLA s.r.o je pokračovateľom veľkoobchodnej činnosti firmy Krídla-

VEĽKOOBCHOD. Firma sídli v Prešovskom kraji, v meste Humenné. Jej hlavná 

podnikateľská činnosť spočíva v dodávaní širokého sortimentu do škôl, kancelárií, 

úradov a podobne. V súčasnosti disponuje širokým sortimentom tovaru ako je : 

• Drogéria 

• Školské a kancelárske potreby 

• Obalový materiál 

• Tonery a atramentové kazety 

• Žiarovky a batérie 

• Výroba pečiatok 

Firma sa na trhu stále drží vďaka stále platiacim kontraktom pre školstvo, úrady, firmy 

a nízkym dodávacím cenám. Sortiment dodáva z Humenného až do miest ako sú Košice 

alebo Prešov. Keďže takýto druh tovaru už ponúka skoro každý obchodný reťazec, 

majiteľ firmy by chcel investovať do niečoho novšieho aby ho nepredbehla doba. Keďže 

je už takmer všetko v elektronickej podobe tak aj on by chcel mať všetky zmluvy 

a podobné údaje v bezpečí v elektronickej forme a nato je potrebný kvalitný zálohovací 

systém. 

 

Obrázok 13: Logo spoločnosti 

(Zdroj: 19) 
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2.2 Technická stránka firmy 

V tejto časti si rozoberieme technickú stránku firmy z dvoch hľadísk. 

Z hardvérového hľadiska sa budeme venovať tomu, aké zariadenia sa vo firme 

nachádzajú a aké počítače využívajú zamestnanci firmy. Zo softvérového hľadiska sa 

budeme sústrediť už na konkrétne programy. 

 

2.2.1 Hardware 

Firma si pri výbere hardvéru moc záležať nedala keďže jej zameranie sa nijako 

neorientuje na informatiku ale adekvátne pre ich vykonávanú podnikateľskú činnosť. 

Riaditeľ a zároveň aj majiteľ spolu so zástupcom firmy a manažérom vlastnia notebook, 

čo je pre nich aj z praktickej stránky veľmi výhodné, keďže často pracuje aj z domu. Ďalej 

sa vo firme nachádza 7 stolových počítačov pre zamestnancov. Päť z nich je určených  

obchodným zástupcom a administratívnym pracovníkom, ďalší sa nachádza pri pokladni 

a posledný je umiestnený v strede pobočky kde si zamestnanci dohľadávajú umiestnenie 

a aktuálny stav na sklade. Ako posledné zariadenia, ktoré si spomenieme sú 3 tlačiarne, 

ktoré sú tiež systematicky rozložené v predajni pre prípad potreby. Počítače ktoré sa na 

predajní nachádzajú sú od spoločnosti Lenovo.  Stolový počítač je Lenovo V530 

v prevedení Tower a notebooky sú Lenovo ThinkPad E580. 

 

Obrázok 14:Lenovo V530 

(Zdroj: 17) 

 

• CPU - Intel Core i3 8100 Coffee Lake 

• GPU - Intel UHD Graphics 630 
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• HDD – 1TB 7 200 ot./min 

• RAM – 4GB DDR4 2400 Mhz  

 

Obrázok 15:ThinkPad E580 

(Zdroj: 18) 

• CPU - Intel Core i5 8250U Kaby Lake R 

• GPU - Intel UHD Graphics 620 

• HDD – 1TB 5 400 ot./min 

• RAM – 8GB DDR4 2400Mhz 

 

2.2.2 Software 

V tejto spoločnosti je na každom počítačovom zariadení či už stolovom počítači 

alebo notebooku nainštalovaný operačný systém Windows 10 . 

Office 365 – je balík služieb a kancelárskeho softwaru, ktorý poskytuje 

spoločnosť Microsoft. funguje formou predplatného. Je vo svete veľmi využívaný 

firmami alebo domácnosťami i keď spoločnosť predaj tohto produktu prvotne cielila na 

podnikovú sféru. 

TANGRAM - je moderný informačný systém pre vedenie skladu a riadenie 

ekonomickej agendy v stredných a väčších firmách. Je vybudovaný podľa najnovších 

trendov v obchode a informatiky. Výkonné nástroje na správu údajov a systémová 

otvorenosť s inými informačnými systémami zabezpečujú vysokú flexibilitu programu. 

CorelDRAW - je vektorový grafický editor firmy Corel Corporation. Je to 

bezplatný grafický software pre grafiku a ilustráciu, sazbu a správu písmen pre Windows 

alebo Mac. 
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Eset – Na všetkých počitačoch ma firma nainštalované antivírusový program od 

spoločnosti Eset. 

 

2.3 Organizačná štruktúra firmy 

Firma spolu s riaditeľom zamestnáva  15 zamestnancov. Ich rozloženie sa 

nachádza na diagrame nižšie. 

 

Obrázok 16 : Diagram organizačnej štruktúry 

(Zdroj: Vlastný návrh) 
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2.4 Aktuálne zálohovanie 

Aktuálny zálohovací systém spoločnosti sa nenachádza na veľmi kvalitnej úrovni. 

Po analýze firmy sme došli k záveru, že firma síce venuje svoju pozornosť aj 

spomínanému zálohovanie ale nie veľmi spoľahlivým spôsobom. Niektorí zamestnanci 

firmy si dáta len ukladajú do iného priečinka alebo to zálohujú na externý harddisk. 

Takéto riešenie nie je veľmi bezpečné ani spoľahlivé, nakoľko je vysoké riziko 

poškodenia prenosného zariadenia alebo samotného harddisku v počítači. 

 

2.5 Možné riziká 

Akákoľvek organizácia alebo spoločnosť môže byť počas svojho pôsobenia sústavne 

vystavovaná určitým rizikám. Práve touto analýzou sa snažíme docieliť aby celá 

spoločnosť, vrátane riaditeľa, si uvedomovala možné riziká. Výhodou tejto analýzy je, že 

v prípade akéhokoľvek problému, vieme určiť postupnosť a zabezpečiť prevenciu pred 

možnými rizikami.  

Nakoľko sa v tejto bakalárskej práci venujeme vybranej firme po technologickej 

stránke, budem sa sústrediť na riziká, ktoré predstavujú najväčšie nebezpečenstvo.  

Pomocou tejto analýzy sa snažíme zistiť v čom problém spočíva, pred tým než dôjde 

k jeho naplneniu. V lepšom prípade sa snažíme danému problému úplne predísť. 

• ZLYHANIE NA STRANE UŽÍVATEĽA 

Jedným zo spomínaných rizík, s ktorými sa môžeme stretnúť nielen vo firmách 

a spoločnostiach, ale tiež v bežnom živote je zlyhanie ľudského faktora. Práve toto riziko 

je jedným z rizík, ktoré sú často zanedbávané. Nedostatočná kvalifikácia, skúsenosti 

a následná zlá manipulácia a využívanie technického vybavenia, môže často krát 

spôsobiť poškodenie alebo úplnú stratu dát. Práve toto je dôvod, kedy je veľmi dôležité 

dbať na pravidelné vzdelávanie svojich zamestnancov, aby sa predišlo takýmto 

problémom.  

• PRÍRODNÉ FAKTORY 

Medzi neovplyvniteľné riziká, ktoré však predstavujú tiež veľké nebezpečenstvo 

patria prírodné faktory. Môžeme tam zaradiť zemetrasenie, záplavy či požiar. Aj keď toto 
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riziko je málo pravdepodobné, je potrebné ho nepodceňovať, nakoľko môže tiež spôsobiť 

stratu zálohovaných dát. 

Najlepším riešením by v takomto prípade bolo zálohovanie dát prostredníctvom 

cloud storage. Veľkou výhodou tohto zálohovanie je, že dáta sa fyzicky nenachádzajú 

v priestoroch a preto sú chránené pred akýmkoľvek prírodným faktorom. 

• VÝPADOK ELEKTRICKÉHO PRÚDU  

Jedným z najčastejšie vyskytujúcich sa rizík v tejto oblasti je výpadok elektrického 

prúdu. Problémy spojené s týmto rizikom súvisia či už s poškodením alebo stratou dát. 

V prípade, že dáta nie sú uložené, môže dôjsť k ich úplnej strate. Na druhej strane, pokiaľ 

sa s dátami práve pracuje, respektíve práve prebieha ich zálohovanie, môžu sa dané dáta 

poškodiť.   

Možným riešením a zároveň prevenciou je zaobstaranie si záložného zdroja 

elektrickej energie. V súčasnosti, je to ľahko dostupná, finančne nenáročná položka. 

Z tohto dôvodu považujeme toto riešenie za adekvátne pre akúkoľvek firmu či 

organizáciu.  
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3 VLASTNÉ NÁVRHY NA RIEŠENIE 

Táto kapitola obsahuje vlastné návrhy na riešenie problému zálohovania a ukladania 

dát. Riešenia som rozdelil na dve varianty. 

Prvý návrh sa zaoberá využitím Servera a druhá varianta obsahuje využitie 

cloudového úložiska tretích strán.  

 

3.1 Návrh A 

Tento návrh sa zaoberá zálohovaním na lokálne úložisko. Riešením je kúpa 

servera a sieťového dátového úložiska NAS. Na server budú zálohované všetky pracovné 

stanice a NAS bude slúžiť ako záloha serveru. 

 

 

Obrázok 17:Schéma zapojenia návrhu A 

(Zdroj: Vlastný návrh) 

 

 

3.1.1 Záloha počítačov 

Na zálohovanie pracovných staníc by som navrhol kúpu servera od značky Dell. 

Značka Dell je popredným výrobcom a veľmi známa vo svete informačných technológií. 

Svedčia o tom nielen mnohé ocenenia ale tiež mnohé užívateľské recenzie. 
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Konkrétne som vybral typ  Dell R330 ktorého parametre sú 

 

Obrázok 18 : Dell R330 

(Zdroj: 23) 

 

• CPU :  Intel E3 Xenon1230 v6 Skylake 

• RAM : 8GB 2113MHZ 

• HDD : 2TB 7200rpm 

 

V prípade potreby si firma môže dokúpiť pamäte RAM keďže  tento server ponúka 

až 12 slotov s maximálnou pamäťou až 64GB a s dvoma ďalšími slotmi na HDD. 

K tomuto serveru by bolo následne potrebné dokúpiť kabeláž, rack a záložný zdroj. 

Server by bol umiestnený v miestnosti spomínanej v analýze, ktorá je dobré 

klimatizovaná a prístup by mal len majiteľ a firemný informatik. 

Každá z pracovných staníc ma v sebe nainštalovaný operačný systém Windows, takže 

záloha bude prebiehať pomocou Windows Backup. Nebudú sa zálohovať všetky dáta ale 

len tie, ktoré si zamestnanci určia ako najpotrebnejšie.  

Prvá záloha bude úplná a všetky následné budú prírastkové. 

 

3.1.2 Záloha serveru 

Ako najvhodnejší variant som vybral zálohovanie serveru pomocou dátového 

úložiska NAS. Sú aj iné možnosti ako zálohovať server a to sú napríklad magnetické 
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pásky ale v porovnaní nákladov sú oproti NAS vysoké a to si majiteľ nežiadal tak s touto 

možnosťou nepracujem. 

Na zálohovanie servera by som navrhol kúpu dátového úložiska NAS od 

spoločnosti Synology, konkrétne model ds218. Tento model je primárne určený pre 

domácnosti ale dostačujúci pre malé až stredne veľké firmy. Obsahuje dva sloty na HDD 

o veľkosti 3,5 s maximálnou kapacitou až 24TB s podporou zapojenia do RAID0 alebo 

RAID1. Nachádza sa v ňom procesor Intel Celeron J3355 s frekvenciou 2GHz. 

Zariadenie by sa nachádzalo priamo na pobočke vo firme kde by bolo oddelené 

od serverovne a taktiež uzamknuté aby k nemu nemal nik prístup. Druhou voľbou by bolo 

externé NAS ktoré by sa nenachádzalo vo firme ale mimo pobočku. Mohlo by byť 

umiestnené napríklad v byte niektorého zo zamestnancov alebo u samého majiteľa. 

Taktiež by bolo ideálne aby sa nachádzal na bezpečnom umiestnení a s pripojením 

vysokorýchlostného internetu. Zariadenie by tak bolo v prípade požiaru, vytopeniu alebo 

prírodnej katastrofy umiestnené mimo a dáta by boli v bezpečí. 

 

3.1.3 Zhodnotenie Návrhu A 

Toto riešenie je pre firmu dlhodobo postačujúce aj v prípade, žeby sa firma 

v blízkej budúcnosti rozrastala. Priestory budovy, kde sa firma nachádza disponujú 

jednou miestnosťou kde by bolo možné vyhradiť tento priestor na umiestnenie servera. 

Následne je možné tam zabezpečiť tiež klimatizáciu a uzamknutie, ktoré bude 

sprístupnené len vyhradeným a povereným zamestnancom. Všetky súbory by mala firma 

v bezpečí na jednom mieste. 

  Výhodou je, že jeden administratívny pracovník má v popise práce údržbu 

technických zariadení vo firme a zároveň ma skúsenosti so správou sieti a servera. Ak by 

jeho vedomosti neboli dostačujúce tak je mnoho školení na túto prácu. 

 

Tabuľka 2 : Cenové zhodnotenie 

(Vlastný návrh) 

Zariadenie  Dell PowerEdge Synology 

Cena 1079 € 270€ 
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3.2 Návrh B 

 Druhý variant návrhu obsahuje ukladanie dát na vzdialené úložisko. Ukladanie 

dát na virtuálny disk je moderné, pohodlné a je to stále rozšírenejší spôsob ktorý firmy 

využívajú. 

 V prvom rade je táto záloha bezpečná voči fyzickému poškodeniu ako môže byť 

vytopenie alebo požiar. Pri výbere spoločnosti ktorá cloudové úložisko poskytuje je 

potrebné dbať na viacero faktorov. Keďže dáta odosielame tretím stranám treba si vybrať 

čo najlepšiu spoločnosť aby boli dáta v bezpečí.  

Podľa uváženia a nadobudnutých informácií z odborných článkov 

a užívateľských recenzií som vybral spoločnosti DropBox a Google. Ako prvé by som 

preferoval a odporučil spoločnosť Apple, ktorá je nielen známa vysokou spokojnosťou 

jej užívateľov ale má tiež adekvátnu cenu a vysokú úroveň bezpečia. Firma však 

nepoužíva zariadenia s operačným systémom macOS a z tohto dôvodu som túto možnosť 

automaticky vylúčil. 

 

Obrázok 19: Schéma návrhu B 

(Zdroj: Vlastný návrh) 
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3.2.1 Dropbox Business 

Dropbox Business je cloudové úložisko, ktoré je určené pre tímy a firmy rôznych 

veľkostí. Spoločnosť sa zameriava len na cloudové ukladanie dát. V ponuke sú tarify 

Standard a Advanced. Tarif Standard za cenu 10€ mesačne ponúka 3TB úložného 

priestoru. Dáta ktoré sa tam nachádzajú sú chránené a šifrované 256-bytovým AES 

a uchovávané 120 dní. Ďalej by som uviedol, že ponúka integráciu s balíkom Office 365 

a povolenia na prístup len vybraným ľudom. Balík Enterprise, ktorého cena je 15€ 

mesačne, ponúka okrem tých istých možností ako Standard už neobmedzené množstvo 

úložného priestoru a podporu na telefóne počas pracovných hodín. Ak by firma ďalej 

rástla, ponúka Dropbox ešte tretí tarif s názvom Enterprise, ktorý už ponúka 24/7 podporu 

ale ohľadom ceny už ich je potrebné kontaktovať kde by si dohodli ďalšie výhody. 

 

Obrázok 20: Logo Dropbox 

(Zdroj: 20) 

 

3.2.2 Google Cloud 

Spoločnosť Google má v ponuke mnoho produktov. Jedným z nich je cloudové 

úložisko  s balíčkom pre firmy ktoré sa nazýva G Suite by Google Cloud. V ponuke sú 

tarify Basic a Business.  

Prvá tarifa ktorého cena je 5,2€ mesačne, ponúka úložisko 30GB, sadu 

kancelárskych nástrojov a zamestnanci majú možnosť spoločného zdieľania firemného 

mailu a kalendára. Prístup k dátam je možný s každým zariadením s rôznymi operačnými 
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systémami. Dáta ktoré sa tam nachádzajú sú chránené a šifrované 128-bytovým AES a ak 

by boli zmazané tak možnosť ich obnovenia je 24 dní. Obnova dát po uplynutí tejto doby 

je možná do 180 dní pomocou technickej podpory.  

Druhý balík v ponuke Business ponúka oproti prvému neobmedzene veľké 

úložisko. 

 

Obrázok 21: Logo G Suite 

(Zdroj: 21) 

 

 

3.2.3 Zhodnotenie návrhu B 

Po predošlom zhodnotení bola vybraná spoločnosť Dropbox nakoľko cloudové 

úložisko je jej primárny smer podnikania. Spoločnosť ponúka lepšie služby z finančného 

hľadiska, kde by pri sume 15€/mesačne mala neobmedzené úložisko a integráciu 

s programom Office 365, ktorú firma využíva. Ak by nastalo zväčšenie firmy tak by 

mohla so spoločnosťou Dropbox jednať o prechode na balík Enterprise s ďalšími 

výhodami. Ďalšou z výhod je, že dáta budú uložené na vzdialenom úložisku a tak budú 

v bezpečí ak by nastalo vytopenie, požiar alebo iné podobné riziko. Pri využití tohto 

návrhu treba rátať, že je potreba vysokorýchlostného internetu na zálohu alebo následnú 

obnovu dát. Spoločnosť má kvalitnejšie šifrovanie dát ale stále je tu riziko hackerského 

útoku alebo pádu spoločnosti, nakoľko sú dáta odosielané tretím stranám. To by 

znamenalo odcudzenie alebo stratu uložených dát. 
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Tabuľka 3 : Cenové porovnanie služieb 

(Vlastný návrh) 

 

 

3.3 Výsledne Riešenie  

Oba predstavené návrhy riešia aktuálny problém s absenciou zálohovania a 

bezpečného ukladania dát vo firme. Riešia a odstraňujú súčasné problémy. Každá 

kvalitná firma s vidinou budúceho rastu potrebuje kvalitné ukladanie a zálohu dát. Vybral 

som návrh A, kde by náklady boli síce vyššie ako pri druhom návrhu ale adekvátne 

v pomere cena/výkon. Firma by nemusela mať obavy pretože by si dáta uchovávala 

a nemusela by ich odosielať tretím stranám. Výhodou je, že jeden zo zamestnancov, ktorý 

je lokálny informatik  má aj skúsenosti s riadením a správou týchto zariadení. 

Rieši problém so zálohou pracovných staníc, ktoré majú nulovú až minimálnu 

zálohu. Keďže každý počítač obsahuje operačný systém Windows, tak záloha by 

prebiehala prostredníctvom programu Windows Backup. Následne sa nastaví 

zálohovanie na dennej báze kde sa určia najpotrebnejšie zložky alebo súbory, ktoré sa 

majú na server zálohovať. Ako prvú nastavia úplnú zálohu a následne všetky ďalšie 

prírastkové. 

Kritické dáta by boli uložené v externom zariadení NAS a v prípade požiaru, 

vytopenia alebo inej prírodnej katastrofy by sa nenachádzali v budove spoločnosti, t.j. 

mimo nebezpečenstva. Pre väčšiu bezpečnosť dát by boli disky zapojené použitím 

technológie RAID 1.  

Ak by v budúcnosti nastala transformácia firmy z malej na strednú, čo by znamenalo 

nárast počtu zamestnancov a taktiež dát potrebných na ukladanie, nebol by problém 

s dokúpením ďalších diskov a zariadení.  

 Dropbox 

Standard 

Dropbox 

Advanced 

G Suite 

 Basic 

G Suite 

Business 

Veľkosť 3TB Neobmedzene 30GB 1TB 

Cena 

(Mesačne) 

10€  15€ 5.2€ 10.4€ 
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ZÁVER 

Táto bakalárska práca sa venovala zálohovaniu dát a dátovým úložiskám. Jej 

hlavným cieľom bolo navrhnúť riešenie zálohovania a ukladania dát vo firme Krídla s.r.o. 

za účelom zlepšenia práce s uloženými dátami a tiež zaistenia ich bezpečnosti. 

V prvej kapitole sa práca sústredila na teoretickú stránku. Na základe odbornej 

literatúry priblížil danú problematiku, spracoval a definoval jednotlivé pojmy. 

V ďalšej časti som sa venoval analýze vybranej spoločnosti. Analyzoval som 

aktuálny stav a to z hardwerového a softwerového hľadiska. 

Posledná časť tejto práce sa zaoberala už konkrétnymi návrhmi na zlepšenie. 

Vyčlenil som najvhodnejšie riešenie z hľadiska výkonu a ceny. Sústredil som sa na 

správny výber nielen dát ale taktiež programu, cez ktorý sa bude zálohovať. 

Pevne dúfam, že táto práca pomôže danej spoločnosti napredovať v tejto oblasti 

a dosahovať stále väčšie pokroky. 
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