
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce řeší problém fyzického zabezpečení dokumentů v Document 

Management System (DMS) ve společnosti Icontio CR s.r.o. Tento fakt zajistí zvýšení 

bezpečnosti celého systému a bezpečnosti dat v něm uložených. Hlavním cílem práce je 

návrh samotného bezpečnostního modulu, metody šifrování a dalších funkcionalit, které 

bude nutné implementovat. Dílčím cílem je poté vytvoření Asset managementu, 

vytvoření struktury datových knihoven v systému DMS, struktury uživatelů v Active 

Directory a návrh více úrovňového workflow. Zavedení těchto změn by mělo přinést lepší 

fyzické zabezpečení dat, nový pohled na data a zjednodušení práce s nimi ve všech 

ohledech. 

 

ABSTRACT 

The master thesis is solving a problem of physical security of documents in Document 

Management System (DMS) in the company Icontio CR s.r.o. This fact will improve the 

security of the whole system and also the security of data placed in it. The main purpose 

of this thesis is a proposal of a security module, methods of coding and other 

functionalities which are going to be neccesarily implemented. Side purpose is  

a creation of the Access management, structures of data libraries in the DMS system, 

structures of users in the Active Directory and a suggestion of multilevel workflow. 

Introduction of these changes should bring the physical security of data, new view on data 

and simplifying the work with them in all fields of interest.  
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ÚVOD 

Informační systémy jsou v dnešní době součástí každodenního fungování společnosti. 

Lidé je ve svém zaměstnání využívají pravidelně a neustále. Informační systémy 

umožňují pohodlnější fungování v různých funkčních oblastech podnikání a fungování 

společností. V příkladech se může jednat o rezervační systémy, objednávkové systémy 

a z pohledu vnitropodnikových procesů například o uchovávání dat a práci s nimi. 

V dnešní době je velkým trendem automatizace vnitřních procesů společností. V tom 

případě spousta systémů v dnešní době přebírá práci, kterou dříve vykonávali samotní 

zaměstnanci. Plyne z toho, že zaváděním těchto systémů se snižuje alokace pracovních 

míst, které se díky informačním systémům nahradí. 

 Ve společnostech je možné využívat spoustu systémů a aplikací na různých 

platformách. Tyto systémy často nahrazují zastaralé nástroje, ve kterých samotná práce 

a průběh procesu nebyli efektivní. Důležitým faktorem je také dodržování 

bezpečnostních pravidel pro přístup a práci s daty. Tedy autentizace, autorizace 

a v neposlední řadě také šifrování souborů, dokumentů, emailů. V současném rozmachu 

internetu a hackerů, kteří se snaží do systému nabourat, je toto téma velmi důležité. 

Systémy mohou mít různý rozsah, od pokrytí jednoho procesu, až po kompletní agendu 

procesů ve společnosti. Velké Enterprice Resource Planning (ERP) systémy dokážou 

pokrýt procesy od ekonomiky, přes výrobu, až po logistiku. O implementaci a nasazování 

takových systému se starají systémoví integrátoři a poradci v oblasti informačních 

systémů.  

 Moje diplomová práce je zaměřená na návrh bezpečnostního modulu Document 

Management System, který bude provozována na intranetu. Obsahem práce je samotný 

návrh bezpečnostního modulu, který bude dokumenty vkládané do dokumentových 

knihoven šifrovat. Dále je součástí této práce návrh Access managementu a vytvoření 

struktur dokumentových knihoven a struktur v AD. Důvodem, proč se tento systém 

navrhuje, je zlepšení zabezpečení systému, lepší manipulace a práce s daty. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

1.1 Vymezení problému práce 

Systém document management system (DMS), ve kterém probíhá workflow, nemá 

žádnou úroveň fyzicky zabezpečených dokumentů. Zadáním je tento modul navrhnout 

a zakomponovat ho do již existujícího řešení. Jde hlavně o to, aby data nebyla jakkoli 

čitelná bez potřebných oprávnění a dalších náležitostí. Pokud přijde uživateli požadavek 

na zpracování jakéhokoli dokumentu, on sám by měl vidět pouze metadata dokumentu 

a soubor by měl být fyzicky zabezpečen (šifrování, jiná metoda zabezpečení). Soubor je 

možné otevřít pouze tehdy, pokud k tomu má daný člověk v organizační struktuře 

potřebná práva a je mu určena role, která může tento dokument fyzicky otevřít 

a dešifrovat. 

1.2 Cíle práce 

Analýza dosavadní funkcionality daného document management system (DMS), návrh 

bezpečnostního modulu a pravidel pro zabezpečení dokumentových knihoven, vytvoření 

Asset managementu a dalších opatření pro vylepšení systému IQdoc. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Informační systém 

Pro pojem informační systém je možné říci, že „informační systém (IS) definujeme jako 

uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými a informačními zdroji a procedurami jejich 

zpracování za účelem dosažení stanovených cílů“ (VYMĚTAL, 2009, s. 14). 

 Tyto systémy se nevyskytují pouze v souvislosti s ICT (informační a komunikační 

technologie). Pokud by byl brán pohled z širšího rámce, je možné je vnímat s ohledem na 

míru formalizace údajů, druh nosičů těchto údajů nebo podíl lidského faktoru (BASL, 

BLAŽÍČEK, 2012). 

Druhy nosičů: 

 Informace zapsané v relační databázi, které eliminují potřebu lidských zásahů 

a automatizují některé části rozhodovacích procesů. 

 Informace uložené na klasických nosičích, jako například: CD, tištěné formuláře, 

obrazové dokumenty apod. 

 Informace, které se fyzicky nevyskytují na žádném nosiči. Může se jednat 

například o zkušenosti (BASL, BLAŽÍČEK, 2012). 

 

 

Obrázek 1: Obecný pohled na informační systém 

Zdroj: (BASL, BLAŽÍČEK, 2012, s. 53) 
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2.2 IS/ICT 

Tato zkratka IS/ICT (informační systémy a informační a komunikační technologie) říká, 

jakým způsobem a jakými nástroji je řízena informatika v daném podniku. Může se jednat 

o velké množství technických, programových, aplikačních, databázových, datových bází 

a technik. Základní vymezení je možné vidět na Obrázku č. 2  

(POUR, 2006). 

 

Obrázek 2: Vymezení pojmu podnikového IS/ICT 

Zdroj: (POUR, 2006, s. 21) 

 

2.3 Podnikové procesy 

Jedná se o dynamický pohled na informatiku, což znamená, jaké procesy daná 

informatika zahrnuje a jak probíhají (POUR, 2006). 

2.3.1 Proces 

Je definován jako posloupnost dopředu daných činností vykonávaných proto, aby bylo 

dosaženo cílů, které si podnik dopředu stanovil. Pro jednotlivé procesy je možné 

definovat a analyzovat: 

 Přidanou hodnotu k finálnímu produktu, 

 hmotně-energetické a informační vstupy, výstupy, 

 vlastníka procesu, 

 zákazníka procesu, 

 čas pro realizaci procesu, 

 náklady spojené s realizací procesu, 

 vnitřní logiku procesu (POUR, 2006). 
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Dělení procesů: 

 Řídící procesy (strategické plánování, řízení jakosti, inovace) – hlavním úkolem 

těchto procesů je zabezpečit rozvoj a řízení výkonu společnosti. Utvářejí 

podmínky pro fungování ostatních procesů. 

 Hlavní procesy (výroba, logistika, CRM) – úkolem těchto procesů je vytvořit 

hodnotu pro podnik, tedy výrobek či službu pro zákazníka. Jsou součástí 

hodnototvorného řetězce.  

 Podpůrné procesy (IT, ekonomika, personalistika) – vytvářejí podmínky pro 

fungování ostatních procesů. Nejsou součástí hodnototvorného řetězce. Pouze 

dodávají hmotné vstupy a výstupy (SODOMKA, 2006). 

2.3.2 Procesní řízení 

Úspěšný podnik by měl být schopný dynamicky reagovat na změny v podnikatelském 

prostředí. Není dostačující pouze snižovat náklady a zlepšovat úroveň manažerského 

rozhodování. Jako základ pro stabilní dlouhodobou konkurenceschopnost a růst firmy je 

systematické dlouhodobé řízení inovací. 

 V řízení inovací se předpokládá pružné zakomponování změn a požadavků včetně 

Best Practices (nejlepší praktiky – standardizované postupy s řízením podnikových 

procesů). 

 Důležitou roli při implementaci Best Practices a zlepšování procesů hrají moderní 

IS (informační systémy). Je však nutné, aby se stal podnik procesně řízený. Tuto 

náležitost by měl mít na starost procesní management. Poté je na organizaci nahlíženo 

jako na soubor podnikových procesů (SODOMKA, 2006). 

2.4 Klasifikace podnikových informačních systémů 

Informační systémy v podniku je dobré klasifikovat dle jejich opravdového uplatnění, 

bok po boku s nabídkou dodavatelů a ve shodě s požadavky na řízení podnikových 

procesů. 

 V této klasifikaci podnikových IS je nejdůležitější tzv. holisticko-procesní pohled 

(SODOMKA, 2006).  
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2.4.1 Holisticko-procesní pohled na podnikové informační systémy 

 

 

Obrázek 3: Holisticko-procesní pohled na podnikové informační systémy 

Zdroj: (SODOMKA, 2006, s. 78) 

 

 ERP – jedná se o jádro informačního systému zaměřené na řízení interních 

podnikových procesů. 

 CRM – jde se o systém, který obsluhuje procesy vedoucí k zákazníkům. 

 SCM – je systém, který řídí dodavatelský řetězec, jehož integrovanou součástí 

bývá APS systém k pokročilému plánování výroby. 

 MIS – manažerský informační systém sbírající data z ERP, CRM, SCM/APS 

systémů a jiných externích zdrojů a na základě jejich vyhodnocení poskytuje 

informace pro rozhodovací proces managementu organizace (SODOMKA, 2006). 

 

2.5 Klasifikace ERP systémů 

Z vlastností systému ERP, které se řadí mezi nejdůležitější, je možné zmínit automatizaci 

podnikových procesů, integrace procesů do jiných, možnost vlastnit informaci v reálném 

čase, možnost zpracování historicky starých dat. Za nedílnou součást ERP systémů je 

považováno sdílení postupů, dat a standardů přes podnik. 

 Požadavky na ERP se většinou liší, ale mezi nejčastější obecné požadavky patří 

realizace měřitelných a neměřitelných přínosů podniku. Klasifikaci ERP systému je 

vyobrazena v následující tabulce (SODOMKA, 2006). 
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Tabulka 1:Klasifikace ERP systému  

Zdroj: (SODOMKA, 2006, s. 87) 

 Charakteristika Výhody Nevýhody 

All in one 
Schopnost pokrýt všechny  

klíčové interní podnikové  

procesy  

Vysoká úroveň 

integrace, dostačující 

pro většinu organizací 

Nižší detailní 

funkcionalita, 

nákladná customizace 

Best of 

Breed 

Orientace na specifické 

procesy nebo obory, 

nemusí pokrývat všechny 

klíčové procesy 

Špičková detailní 

funkcionalita nebo 

specifická oborová řešení 

Obtížnější koordinace 

procesů, nekonzistentnosti 

v informacích, nutnost řešení 

více IT projektů 

Lite ERP 

Odlehčená verze 

standartního ERP 

zaměřená na trh malých 

a středně velkých firem 

Nižší cena, orientace 

na rychlou implementaci 

Omezení ve funkcionalitě, 

počtu uživatelů, možnostech 

rozšíření atd. 

 

 

2.6 Document management system  

Tento pojem, tedy Document management system (DMS), je v dnešní době často 

skloňovaná problematika. Jedná se o správu elektronických dokumentů. Tento požadavek 

je z pohledu efektivního řízení organizací velice důležitý.  

Dokumenty lze řídit i v papírové formě, avšak pro snížení nákladů 

a administrativní náročnosti je nasazení IT podpory nezbytné. 

Normy a certifikační orgány předepisují několik požadavků, které musí být 

splněny: 

 Datum vzniku jednotlivých verzí a změny obsahu dokumentu, 

jednoznačný autor, 

 uchování verzí jednotlivých dokumentů a to alespoň na úrovni schválení, 

 možnost schvalování a připomínkování dokumentů, 

 řízení přístupu a oprávnění k dokumentům v jednotlivých fázích procesu 

řízené dokumentace, 

 email (jiné) potvrzení o přečtení dokumentu, nejčastěji, 

 email (jiná) notifikace o přidělených úkolech nad dokumentem 

(MARTÍNEK, 2015). 
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2.7 Workflow 

Tento proces je postaven na představě jasně definovaných a optimalizovaných 

podnikových procesů, z které vychází vlastní řízení průběhu procesu. Díky nástrojům 

workflow je možné řídit celý průběh procesu na předem definované posloupnosti 

provádění jednotlivých funkcí, realizovaných jednotlivými programy aplikačního či 

standartního software. Průběh zpracování je možné monitorovat a pomocí analytických 

nástrojů vyhodnocovat a tato data využít pro další optimalizaci procesů (POUR, 2006). 

 

Obrázek 4: Workflow systém 

Zdroj: (BRABEC, 2007) 

 

2.7.1 Definice procesu v systému workflow 

Každý jednotlivý proces, který v systému workflow probíhá, je určen sadou informací, 

jež popisují jeho průběh (řídící informace) a specifický výstup (věcná informace). Je 

možné je strukturovat do tří úrovní: 

 

 Řídící informace – řídící informace jednotlivých instancí procesu – ve kterých 

stavech se proces nacházel a do jakých se může dostat za určitých definovaných 

podmínek, a která procesní role je za výsledek procesu zodpovědná 

(kompetentní). 

 Strukturovaná věcná informace – jde o strukturované důležité prvky 

(doplňkové, vlastnosti) věcné informace, nad níž je daný proces nadefinován. 

Strukturované informace je poté možné jednoduše automatizovaně zpracovávat. 
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Může se jednat například o reportování nebo vstup do workflow ve formě 

podmínky pro vykonání jisté činnosti. 

 Nestrukturovaná věcná informace – věcná informace je obsažena 

v nestrukturované podobě. Může se jednat o tabulky, texty, grafy, diagramy atd. 

Ve většině případů tvoří součást výstupu procesu nebo se stávají podkladem pro 

neautomatizované rozhodování (BRABEC, 2007). 

 

Informace řídící i věcná je v každém procesu specifikována tzv. metamodelem. Jedná se 

o základní prvek definice procesu, který dále specifikuje: 

 

 Vzor pro věcnou informaci – definuje věcnou informaci z pohledu obsahu a její 

formy. Je tím zajištěno, že výstupy procesu budou mít stejný podobný obsah 

a jednotný vzhled. Dále definuje strukturovaná data, jež je třeba uchovávat pro 

správnost věcné informace. 

 Vzor životního cyklu – definuje činnosti, podmínky a jejich návaznosti, které 

jsou prováděny nad věcnou informací. Specifikuje výkonné role a typ činnosti 

(rozhodnutí, úkol, apod.). 

 Vzory pro přístupová práva – věcná informace, která vzniká v průběhu procesu, 

je uložena v systému a je nutné řídit úrovně přístupu. Jedná se o role, které jsou 

nadefinovány v rámci dané firmy. Přístupová práva je většinou možné stanovit 

v metamodelu procesu (BRABEC, 2007). 

 

Obrázek 5: Definice procesu v systému workflow 

Zdroj: (BRABEC, 2007) 
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2.8 Data & Informace 

Data jsou základním zdrojem informatiky v podniku. Řadí se mezi základní bohatství 

a aktiva organizace, ze kterých může dále čerpat. 

 Data prezentují specifické vlastnosti entit událostí v reálném světě. Představují 

množinu popisující objekt (entitu) bez kontextu. 

 Data se stávají informacemi, pokud jsou vhodně strukturovaná, zpracovaná a je 

jim dodán určitý smysl a účel. Data, která jsou v kontextu, nazýváme informace. 

Informace, které jsou použity, je možné prohlásit za znalosti (GÁLA, POUR, ŠEDIVÁ 

2009). 

2.8.1 Metadata 

Jedná se o data, která popisují jiná data. Prostřednictvím metadat se lze na data dotazovat, 

je možné je doplňovat, synchronizovat, konsolidovat a integrovat. 

 Rozsah metadat může být různý. Neplatí, že k určitým datům je vždy stejná 

konkrétní kolekce metadat. Kolekce metadat je množina dat, kterou lze popsat dvěma 

atributy, a to „název“ a „hodnota“ (GÁLA, POUR, ŠEDIVÁ 2009). 

 

 

Obrázek 6: Příklad metadat reálného objektu 

Zdroj: (GÁLA, POUR, ŠEDIVÁ 2009, s. 62) 

 

2.9 Těžba dat pomocí OCR 

Jedná se o technologii, která převádí různé typy dokumentů, jako například papírové 

dokumenty, pdf soubory, fotografie na data s možností vyhledávání a následných úprav. 

 Mechanismus OCR je určen třemi principy, a to – integritou, účelností, 

adaptabilitou. Sofistikované softwarové nástroje napřed analyzují strukturu obrazu 

dokumentu. Dále ho rozdělí na části, jako jsou textové bloky, obrázky, tabulky atd. 
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Jednotlivé řádky jsou poté rozděleny do slov a ta potom do znaků. Po rozdělení 

softwarový nástroj porovná jednotlivé znaky se sadou vzorových obrazů. Ta nabízí různé 

hypotézy, čím by znak mohl být. Na jejich základě program analyzuje různá rozdělení 

řádků a slov na znaky. Po zpracování velkého množství pravděpodobnostních hypotéz 

poté sofistikovaný nástroj předloží rozpoznaný text (ABBYY, 2015). 

2.10 Databáze 

Databázi lze popsat jako sebepopisující kolekci integrovaných záznamů. K popisu těchto 

dat jsou využita tzv. metadata, která tvoří systémový katalog. Je to tedy soubor nástrojů, 

kterými je zajištěno vhodné a spolehlivé ukládání a manipulace s daty. Pod pojmem 

databáze si lze představit například lékařské kartotéky v papírové podobě až po 

strukturovaná data ukládaná na databázovém serveru (CONOLLY, BEGG, 

HOLOWCZAK, 2009).  

2.10.1 DBMS – Database management system 

DMBS představuje softwarový systém, který je schopen umožnit uživateli databáze ji 

definovat, vytvářet a udržovat. Stará se také o řízený přístup k této databázi. 

 Database management system umožňuje dotazování na uložená data, a to pomocí 

dotazovacího jazyka. Může se jednat například o jazyk SQL (CONOLLY, BEGG, 

HOLOWCZAK, 2009).  

2.10.2 Relační datový model 

Tento model byl představen roku 1970 panem Dr. Cood. Relační model postavil na dvou 

matematických disciplínách, a to na teorii množin a predikátové logice prvního řádu. 

 Data jsou zde ukládána v tzv. vztazích, které jsou uživateli interpretovány jako 

relace (tabulky). Všechny vztahy jsou složeny z uspořádaných n-tic relace (záznamů) 

a atributů (sloupců, polí). Uspořádání jednotlivých atributů je nepodstatné, jelikož každý 

záznam je identifikovaný unikátní hodnotou. Jako výhoda ve srovnání s hierarchickým 

a síťovým modelem se udává to, že není třeba znát uložení dat, aby z nich bylo možné 

něco získat (HERNANDEZ, 2006). 
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2.10.3 ER diagram 

Diagram s tímto názvem je používaný jako grafický nástroj k vyjádření datových objektů, 

vlastností a vztahů mezi n-ticemi relace. Je využívám hlavně při vytváření databázové 

struktury (HERNANDEZ, 2006). 

 Při vytváření struktury databáze a entitně-relačním modelování se využívá tzv. 

metoda shora dolů. Jako první fáze je třeba určit jednotlivé relace a vztahy mezi nimi, 

které budou dále prezentovány. Poté se postupuje směrem dolů k podrobnějším úrovním 

detailu (CONOLLY, BEGG, HOLOWCZAK, 2009). 

2.10.4 Klíče relace 

Každá relace musí obsahovat atribut či skupinu atributů, které jednoznačně každý záznam 

(n-tici relace) identifikují. To poté umožňuje jednoduché spojení mezi jednotlivými 

relacemi a pohodlnou práci, vyhledávání, filtrovány v samotné databázi (VRÁNA, 2010). 

 

Druhy klíčů 

 Kandidátní klíč 

Označuje atribut nebo skupinu atributů, které jednoznačně označují a identifikují danou 

n-tici relace. Musí splňovat vlastnosti minimality a jednoznačnosti. 

 Primární klíč 

Je určen výběrem jednoho z kandidátních klíčů. Nevybrané kandidátní klíče jsou poté 

nazvány jako alternativní klíče. Za optimální výběr primárního klíče je považován ten 

kandidátní klíč, který obsahuje co nejmenší počet atributů. 

 Cizí klíč 

Jedná se o odpovídající atribut či skupinu atributů primárnímu klíči v jiné relaci. Díky 

znalosti těchto klíčů, tedy primárního v jedné relaci a cizího v druhé, je možné tyto dvě 

relace spojit (GÁLA, POUR, ŠEDIVÁ 2009).  
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2.10.5 Integritní omezení 

Představuje pravidla pro zajištění správnosti uložených dat do databáze. Jsou zaváděny 

následující tři úrovně: 

 Entitní integrita – každá n-tice je pomocí jednoznačného primárního klíče 

identifikována. 

 Doménová integrita – soulad s danou množinou přípustných hodnot pro každou 

hodnotu atributu. 

 Referenční integrita – upřesňuje to, že cizí klíč nenabývá hodnot v rozporu 

s hodnotami, které obsahuje odkazovaný primární klíč (HERNANDEZ, 2006). 

 

2.10.6 Kardinalita vztahů 

Relační model může popisovat následující vztahy, a to 1:1, 1:N a M:N. Určují počet 

výskytů záznamů v určitém vztahu (GILFILLAN, 2013). 

 

 1:1 – situace, kdy jedna n-tice relace A odpovídá pouze jedné n-tici relace B 

a naopak. 

 1:N – situace, kdy pro každou n-tici relace A existuje více n-tic relace B, přičemž 

pro každou n-tici B existuje pouze jedna n-tice relace A. 

 M:N – situace, kdy pro každou n-tici relace A existuje více n-tic relace B 

a naopak. Poté je potřeba vytvořit tzv. dekompoziční tabulku, která sdílí nutně 

primární klíče z obou relací (GILFILLAN, 2013). 

 

2.11 Databázový systém MySQL 

Systém MySQL je databázový systém, který je založen na strukturovaném jazyce SQL 

(Structured Query language), který je distribuován jako open-source. Nejčastěji je 

MySQL server využíván ve spojení se skriptovacími jazyky, které se využívají pro tvorbu 

webu a webových aplikací (GÁLA, POUR, ŠEDIVÁ 2009). 
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2.12 Jazyk SQL 

Představuje strukturovaný dotazovací jazyk Structured Query language, pomocí kterého 

je možné přistupovat a pracovat s daty uloženými v databázi. Příkazy SQL jazyka jsou 

rozděleny do následujících tří skupin: 

 DML (Data Manipulation Language) – jedná se o příkazy pomocí kterých lze 

z databáze získat data a jejich změny. 

 DDL (Data Definition Language) – příkazy pro definování schématu databáze 

a její změny. 

 DCL (Data Control Language) – jsou to příkazy pro řízení dat, kde se definují 

například přístupová práva k databázi a k datům. 

 Ostatní příkazy – definování uživatelů, formulace pravidel, např.: způsob řazení 

dat apod. (GÁLA, POUR, ŠEDIVÁ 2009). 

2.13 Bezpečnost IS 

Oblast zabývající se bezpečností informací ve všech jejich formách a během celého 

životního cyklu. Je tedy orientovaná na zachování: 

 

 Důvěrnosti – prevence proti neoprávněnému užití informace,  

 dostupnosti – prevence proti znemožnění oprávněného použití informace, 

 integrity – prevence proti neautorizované změně informace, zajištění přesnosti 

a úplnosti, 

 s nimi spojených priorit. 

 

Pro management organizací bývá často důležitá pouze dostupnost. Řešení důvěrnosti 

a integrity vyjde najevo až po vzniku problému či incidentu (MLÝNEK, 2007). 

2.13.1 Zabezpečení elektronických informací 

Zabezpečení elektronických informací je v dnešní době velice často řešený problém ve 

většině organizací na světě. Zavedení tohoto systémového zabezpečení IS je tvořeno 

a realizováno v několika po sobě jdoucích krocích uvedených v následujícím obrázku 

(MLÝNEK, 2007). 
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Obrázek 7: Proces zabezpečení IS 

Zdroj: (MLÝNEK, 2007, s. 14) 

 

 Bezpečnostní záměr 

Základem úspěchu této fáze je, že daný bezpečnostní problém bude delegován na 

samostatný útvar, který se jím bude zabývat. Je však nutné mít podporu nejvyššího 

vedení. 

Pověřený útvar má za úkol vedení předložit tzv. bezpečnostní záměr, ve kterém by 

mělo být definováno, jak bude informační bezpečnost řešena, jaký by měl být cílový stav 

a jakými způsoby ho bude dosaženo. Mezi hlavní důvody zavádění informační 

bezpečnosti je zamezení zneužití informací, modifikaci, nedostupnost, poškození nebo 

zničení informací. 

 Analýza rizik IS 

Na základě dokumentu bezpečnostního záměru, je nutné zmapovat skutečný stav v oblasti 

informační bezpečnosti IS. 

 Je tedy nutné zpracovat tzv. analýzu rizik. Takovou analýzu je většinou potřeba 

provádět pod dohledem odborníků z externí firmy. První analýza rizik je většinou 

prováděna jako projekt, přičemž projektový tým se skládá z odborníků externí firmy 

a vlastních zaměstnanců, kteří budou informační bezpečnost IS řešit a v budoucnu 

vytvářet další fáze této analýzy. 

 Samotný dokument obsahuje zjištěná rizika, aktuální stav informační bezpečnosti 

v IS a většinou také návrhy opatření jednotlivých rizik. 
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 Bezpečnostní politika IS 

V souladu s vyhodnocením a závěry analýzy rizik je zpracován dokument nazvaný BPIS 

(bezpečnostní politiky IS). Definuje další možné aktivity společnosti v oblasti 

bezpečnosti. Po schválení vedením je tento dokument závazný pro všechny zaměstnance, 

zákazníky i pracovníky externích firem. 

 Systémové bezpečnostní politiky IS 

Zásady a bezpečnostní principy obsaženy v BPIS by měly být rozpracované 

v podrobnějších bezpečnostních politikách, směrnicích a předpisech. 

 Realizace bezpečnostních opatření 

Zajištění postupné realizace opatření doporučených ze závěrů analýzy rizik se zásadami 

BPIS. 

 Monitoring a audit 

Po zavedení opatření v oblasti bezpečnosti IS je třeba provádět pravidelnou kontrolu 

a auditování stavu zabezpečení a popřípadě zjištěné nedostatky odstraňovat (MLÝNEK, 

2007). 

2.13.2 Přiměřená úroveň bezpečnosti 

Při zajištění bezpečnosti se nejedná o hledání dokonalého způsobu ochrany, jedná se 

o aplikaci takových opatření, která je možné označit jako přiměřená hodnotě předmětu 

ochrany (aktiv). 

 Mezi hlavní předměty ochrany patří informace (nejedná se o nosiče či prostředky 

pro jejich zpracování). Čím je pro nás větší hodnota informace, tím je třeba věnovat větší 

pozornost jejich bezpečnosti. Všechny organizace by proto měly ve vlastním zájmu 

provádět alespoň základní hodnocení a kategorizaci informací a tomu přizpůsobit úroveň 

jejich ochrany (ONDRÁK, SEDLÁK, MAZÁLEK, 2013). 
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Obrázek 8: Zvažování rizik a opatření 

Zdroj: (ONDRÁK, SEDLÁK, MAZÁLEK, 2013) 

 

2.13.3 Kybernetické bezpečnost 

Představuje nám souhrn právních, technických, organizačních a vzdělávacích prostředků 

k zajištění a ochraně kybernetického prostoru. 

 Jednou z nedílných součástí zákona o kybernetické bezpečnosti je definice 

jednotlivých pojmů dané oblasti, které není jednoduché intuitivně pochopit. Pojmy se dělí 

následovně: 

 

 Kybernetický prostor – prostředí, které umožňuje vznik, výměnu a zpracování 

informací, vytvořenými informačními systémy, službami a sítěmi různých 

elektronických komunikací. 

 Kybernetická bezpečnost – souhrn všech technických, právních, vzdělávacích 

a organizačních prostředků, které zajistí ochranu kybernetického prostoru. 

 Kybernetický bezpečnostní incident – událost, představující narušení 

bezpečnost informací v IS nebo narušení bezpečnosti sítí elektronických 

komunikací a služeb. 

 Stav kybernetického nebezpečí – stav, kde je ohrožena bezpečnost informací 

v IS nebo bezpečnost služeb a elektronických komunikací ve velkém rozsahu. Na 

základě těchto událostí může dojít nebo dojde k ohrožení zájmu České republiky 

(ROOT.CZ, 2015). 
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2.14 Kryptografie 

Je vědní obor, který se primárně zabývá metodami utajování informace obsahu zpráv 

převodem do nečitelné podoby, tedy podoby, která je čitelná pouze se speciální znalostí. 

Danou znalostí je šifrovací klíč. 

 Proces šifrování je tedy postup, jak se z obecně čitelné sekvence dat (např. 

dokumentu) při použití šifrovacího klíče vytvoří šifrovaná sekvence dat. Tato sekvence 

je bez klíče nečitelná (EARCHIVACE.CZ, 2012). 

2.14.1 Základní pojmy kryptografie 

 Otevřený text – jedná se o text, který chceme zašifrovat. 

 Šifrovaný text – je text výsledný, který vznikne po použití šifrovacího algoritmu 

na otevřený text. 

 Klíč – můžeme si ho představit, jako informaci, kterou si mezi sebou obě 

komunikující strany domluví a vymění bezpečným kanálem. Klíč může 

upřesňovat, jak se šifra chová a jak je postavena.  

 Šifra – je algoritmus, využívající stanovený klíč, který je proveden na otevřeném 

textu na vstupu. Na výstupu je vrácen zašifrovaný text (MATEMATIKA.CZ, 

2013). 

2.14.2 Symetrické šifrování 

Jsou to šifry, využívající pro zašifrování i rozšifrování dokumentu sdílený klíč. Tyto 

algoritmy jsou rychlé a není třeba vysoká výpočetní náročnost. Kvalita výsledného 

šifrovaného textu je určena tím, jaký je použit šifrovací algoritmus, a také délka a složitost 

klíče. Asi největší slabinou je ten fakt, že klíč musí být sdílený se všemi, kteří mají zprávu 

šifrovat/dešifrovat. Proto jsou symetrické šifry kombinovány s metodami a postupy 

bezpečné výměny klíčů. V současné době je nejvíce využívaný šifrovací algoritmus AES 

(Advanced Encryption Standard), který postupně vytlačil dříve velmi oblíbený algoritmus 

3DES (Digital Encryption Standard). Jinými příklady symetrických šifrovacích algoritmů 

mohou být DES, Twofish, Blowfish, IDEA a další (EARCHIVACE.CZ, 2012). 
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Obrázek 9: Algoritmus symetrického šifrování 

Zdroj: (EARCHIVACE.CZ, 2012) 

2.14.3 Asymetrické šifrování 

Na rozdíl od symetrických šifer využívají asymetrické šifry dvou klíčů. Jsou to klíče, 

soukromý a veřejný, které dohromady tvoří pár. Tento pár klíčů je na základě 

matematického algoritmu vzájemně svázán. Platí, že jako první je generován klíč 

soukromý a následně klíč veřejný. Asymetrické šifry jsou zpravidla používané hlavně pro 

šifrování, digitální podpisy, ověřování digitálních podpisů a vytváření časových razítek 

a jejich ověření. 

 V případě, že je šifrováno pomocí asymetrické šifry, využit je veřejný klíč. Tento 

klíč lze tedy libovolně distribuovat. Není možné ho využít pro dešifrování dat. 

Dešifrování lze provést pouze soukromým klíčem. Co se týká digitálního podpisu 

a časového razítka, je pro podpis či vytvoření časového razítka využit soukromý klíč. Pro 

samotné ověření je potom využit veřejný klíč. Na základě znalosti veřejného klíče je 

možné ověřit digitální podpis nebo časové razítko. 

 Nevýhodou asymetrického šifrování ve srovnání se symetrickým šifrováním je 

jeho rychlost, kde je asymetrické pomalejší. Výhodou naopak je, že pokud není soukromý 

klíč nijak kompromitován, není možné se k obsahu zašifrované zprávy dostat. Algoritmus 

využívaný na asymetrické šifrování se nazývá RSA (Rivest, Shamir, Adleman). Za 

zmínku stojí také algoritmy ECC (Elliptic Curve Cryptography) nebo DSA (Digital 

Signature Algortihm), které však nejsou moc využívané (EARCHIVACE.CZ, 2012). 
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Obrázek 10: Algoritmus asymetrického šifrování 

Zdroj: (EARCHIVACE.CZ, 2012) 

2.14.4 Hashovací funkce 

Jedná se o speciální matematicko-kryptografickou funkci, jejímž úkolem je vytvoření 

jednoznačného otisku, který se vytvoří po aplikaci hashovací funkce na datovou sekvenci. 

Je možné ji využít například na soubor nebo email. Hash, neboli otisk, má na základě 

využité hashovací funkce konstantní bitovou délku, a to například 160bitů. 

 Tyto funkce mají dvě základní vlastnosti: 

 Jednosměrnost – nelze použít reverzně, to znamená, že nelze z hashe vytvořit 

původní sekvenci, 

 jednoznačnost hashe – v případě změny jediného znaku v dokumentu, bude nově 

vytvořený hash jiný. 

Pokud bychom srovnali původní a nový hash, lze jednoznačně říci, že byl dokument 

modifikován. Nejčastěji využívané funkce jsou SHA, MD5, zmínit lze také HMAC, 

RIPEMD a MD (EARCHIVACE.CZ, 2012). 

 

 

Obrázek 11: Hashovací funkce 

Zdroj: (EARCHIVACE.CZ, 2012) 
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2.14.5 Autentizace 

Jedná se o jednoznačné určení uživatele přistupujícího do systému. Cílem autentizace je, 

aby zajistila, že systém přesně ví, s jakým uživatelem komunikuje a kdo to je. 

 Každý bezpečný systém by měl využívat autentizačních mechanismů, nejčastěji 

databázového serveru. Databáze obsahuje informace o uživatelích a jejich šifrovaných 

heslech. Samotný uživatel se poté přihlašuje do systému pomocí přihlašovacího jména 

a jemu odpovídajícího hesla. Ani z daleka se nejedná o jedinou možnost autentizace. 

Dalšími mohou být například speciální aplikace (adresářové či bezpečnostní servery), 

hardwarová zařízení (čipové karty, kalkulačky a jiné hardwarové tokeny) nebo služby 

operačního systému (Active Directory – pokud je uživatel přihlášen do systému, na 

základě tohoto přihlášení má přístup i do jiného SW nástroje). 

 Administrátor bezpečnosti, který má na starost přidělování oprávnění a přístupů 

do různých domén, by měl mít po připojení k systému možnost přidělit, odebrat, časově 

omezit platnost oprávnění. Velkou výhodou těchto systému může být, pokud nejsou 

splněny autentizační podmínky, odesílání notifikačních emailů či SMS zpráv. Na základě 

takové notifikace je poté možné zablokovat účet nebo odebrat oprávnění. 

 Samozřejmostí by mělo u těchto systémů být generování logů neboli sledovacích 

protokolů (TRITUL.CZ, 2016).  

 

2.14.6 Autorizace 

Jako autorizaci je možné si představit proces ověření přístupových oprávnění uživatele, 

které vstupují do systému. Tento proces je obvykle úzce spjat s autentizací a navazuje na 

ni. Hlavním úkolem autorizace je ověřit, jestli daný uživatel má oprávnění k tomu, aby 

provedl příslušnou akci. Může se například jednat o vložení nových záznamů do daného 

seznamu. 

 V rámci zvolené bezpečnostní politiky a strategie bývají oprávnění na provedení 

takovýchto akcí rozdělena mezi více subjektů – například mezi administrátory, 

bezpečnostní správce, uživatele (TRITUL.CZ, 2016). 
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2.14.7 Active Directory 

Jedná se o distribuovanou adresářovou službu od Microsoftu. Adresář obsahuje soubory 

informací o objektech a jejich vztazích. Na počítačové síti se vyskytuje velká řada 

objektů, například servery, databáze, aplikace, uživatelé, stanice. Uživatelé musí umět 

nalézt tyto informace a použít je. Správce sítě musí mít dohled a možnost řídit to, jak jsou 

dané objekty používány. Adresář by měl být centralizovaný a dostatečně výkonný. 

 Active Directory (AD) zahrnuje velkou řadu služeb. Primární roli, kterou má, je 

poskytování centrálních služeb pro autentizaci a autorizaci. Jedná se tedy o správu účtů 

(uživatelů). Různé části nabízí další služby, jako například Group Policy (upravování 

politik jednotlivých počítačů), tedy co je na nich povoleno nebo také vzdálenou, 

hromadnou instalaci aplikací.  

 Data v AD jsou organizovány jako objekty, což vyjadřuje pojmenovanou skupinu 

atributů, které reprezentují síťový prvek (resource). Objekt, který obsahuje jiné objekty, 

se nazývá kontejner (container). 

 Schéma v AD definuje objekty, které zde mohou být uloženy. Jedná se o seznam 

definicí určující druhy objektů a typy informací, které mohou uchovávat. Schéma 

obsahuje dva typy objektů, a to schéma classes (určení možných objektů) a schéma 

attributes (jednotlivé atributy pro objekt). Objekty se dohromady nazývají tzv. metadata 

(BOUŠKA, 2014). 

 

Doména 

Základní prvek logické struktury AD. V rámci domény jsou přímo uložené objekty, které 

do ní patří. AD může být tvořena jednou nebo více doménami. Jedná se o bezpečnostní 

hranici, kde je řízen přístup k doménovým objektům (BOUŠKA, 2014). 

 

Organizační jednotka (OU) 

Kontejner, který je využíván k seskupování, organizaci objektů a logických skupin. Jde o 

nejmenší jednotku, na kterou je možné delegovat administrační oprávnění. OU je možné 

zanořovat do sebe, a tím vytvořit jakoukoliv hierarchickou strukturu (BOUŠKA, 2014). 
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Strom (tree) 

Představuje seskupení nebo hierarchickou organizaci jedné nebo více domén. Vytvoří se 

následovně tak, že k rodičovské doméně (patern domain), nazývané také kořenová 

doména (root domain), je přidána podřízená doména (child domain). Domény ve stromě 

sdílí souvislý jmenný prostor (namespace), hierarchické spojení doménových jmen 

a schéma. Využívá se DNS standard. Jméno child domain vznikne použitím relativního 

jména a za tečnou doplněné jménem rodičovské domény (BOUŠKA, 2014). 

 

Les (forest) 

Seskupení jednoho či více oddělených stromů. Domény v lese pracují nezávisle, ale 

mohou vzájemně komunikovat přes celou organizaci (BOUŠKA, 2014). 

2.15 Vývoj IS – procesní popis 

2.15.1 Charakter projektu a komunikace 

Informační systémy bývají vyvíjeny na základě požadavku dosažení stanovených cílů 

podniku. Dalším důvodem může být například zlepšení využitelnosti informací, 

automatizace procesů, práce s daty a informacemi, zvýšení efektivity.  

 Pro vytvoření takových systémů je potřeba mít dostatečné znalosti a informace 

o daném oboru, pro který je systém vyvíjen. Při rozhodování a samotném vývoji systému 

je třeba kalkulovat s tím, aby byl systém systematicky vyvíjen s ohledem na dlouhodobý 

rozvoj podniku (PEAKPOINTNET.CZ, 2010).  

 

Možnosti vývoje: 

 Interní- Specialisté IT oddělení 

 Externí - Specializovaná softwarová společnost (PEAKPOINTNET.CZ, 2010) 

 

Probíhající komunikace mezi zadavatelem projektu a jeho implementátorem je nutná po 

celou dobu jeho realizace. To následně zaručuje oboustrannou informovanost jak 

z pohledu implementátora, tedy že má náhled na vnitřní fungovaní podniku, tak naopak 

zadavatele, který má možnost náhledu na samotný softwarový vývoj a připomínkovat 

jednotlivé fáze realizace projektu (PEAKPOINTNET.CZ, 2010). 
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2.15.2 Fáze projektu 

Každý jednotlivý projekt prochází čtyřmi následujícími fázemi. Procesy v jednotlivých 

fázích se již mohou lišit na základě použité metodiky při řízení projektu. 

 

 Zahájení projektu 

V první fázi je zapotřebí osobní setkání obou stran, a to zadavatelské a implementační. 

Obě strany se navzájem představí a poté identifikují své potřeby a požadavky. Následně 

přichází diskuze o nejvhodnějším možném řešení a dalších přípustných řešení. 

 Po první osobní schůzce, ujasnění specifických požadavků, implementační 

společnost vypracuje studii proveditelnosti projektu, která je složena z: 

o Technického plánu, 

o finančního plánu, 

o časového plánu. 

Takto provedenou studii proveditelnosti předá implementační společnost zadavatelské 

a je na řadě její schválení. Pokud se obě strany dohodnou, dochází k sestavení 

projektového týmu a projednávání smluvních podmínek. 

 

 Analýza požadavků 

Fáze analýzy požadavků probíhá mezi konzultantem (analytikem) z implementační 

společnosti a zástupcem pro danou věc ze strany zadavatele. Cílem je vytvoření detailní 

specifikace budovaného systému. Tento specifikační dokument je nejdůležitější součástí 

pro následující vývoj systému. Většinou se jedná o dokumenty: Definice požadavků 

a Funkční popis. 

 Tato fáze je opravdu velice důležitá a je třeba ji provést precizně. Pokud by došlo 

k opomenutí některých klíčových požadavků, mohlo by to vést i k přepracování již 

naimplementované části systému, a tím k opoždění a prodražení projektu. 

 

 Návrh řešení a samotná implementace  

Implementační společnost na základě podkladů analýzy navrhne budoucí systém, který 

bude vyhovovat požadavkům zadavatele. Je třeba navrhnout využívané metody, třídy, 

uživatelské rozhraní, DB a fyzickou architekturu. 
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 Po provedení předešlých úkonů by mělo být výsledkem nasazení hotového 

funkčního systému v testovacím módu na testovací server. 

 

 Testování a předání projektu 

Mezi poslední fáze projektu se řadí i samotné testování IS. Skupina uživatelů (testerů), 

která pracuje nad testovacími daty v systému, zjišťuje nedostatky či jiné závady. 

 Při úspěšném výsledku testování je plně funkční systém a samotný projekt 

připraven na předání (PEAKPOINTNET.CZ, 2010). 

 

2.16 Trendy v podnikových IS 

V oblasti IS je trend za poslední roky rostoucí. Za nové trendy je možné považovat nové 

technologie, metodiky, postupy a další. Hlavními faktory, které ovlivnily tento růst, jsou: 

 Tlak na zvyšování konkurenceschopnosti, který byl vyvolán vyššími požadavky 

na dodržování termínu dodávek, automatizace procesů a zajištění komplexních 

služeb s vysokou přidanou hodnotou, 

 podpora při pořizování IS/ICT v rámci dotačních programů ICT, 

 nové technologie, služby, možnosti uložení svých podnikových dat 

(SYSTEMONLINE.CZ, 2012). 

2.16.1 Outsourcing 

Jedná se o externí zajištění služby, procesu nebo zdrojů (např.: ICT nebo infrastruktura) 

a činností, které jsou prováděny mimo organizaci formou dlouhodobého smluvního 

vztahu. Vyčleněné segmenty jsou zajišťovány externím dodavatelem (poskytovatelem). 

Služba, proces či cokoliv jiného, co je třeba outsourcouvat, je řízeno na základě SLA 

(Service Level Agreement – dohoda o úrovni poskytovaných služeb). Proto se dá říct, že 

outsourcing je v praxi nejvíce spojován se službou.  

 K externímu zajištění vedou různé důvody, například: 

 Snížení nákladů, 

 přenesení rizik na poskytovatele, 

 nedostatek vlastních lidských zdrojů, 

 vyšší kvalita služeb ze strany poskytovatele, 

 a jiné (MANAGEMENTMANIA.COM, 2016). 
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2.16.2 Cloud Computing 

Je forma používání softwarových a hardwarových nástrojů jako službu. Tyto služby jsou 

používány prostřednictvím internetu. Je to jeden z nejzásadnějších trendů v této oblasti, 

který začínají využívat i největší poskytovatelé podnikových softwarových nástrojů. 

 Z pohledu zákazníka Cloud Computing znamená, že z jeho strany není třeba 

vlastnit žádné servery, disková úložiště a jiné SW či HW nástroje, které jsou nakoupeny 

formou služby. Poskytovatel těchto služeb se postará na základě požadavků zákazníka 

o celkové složení této služby. Zákazník platí pouze za zdroje, které využívá, 

a není nutné se starat o provoz a infrastrukturu. 

 Služba Cloud Computing se tak markantně rozvíjí hlavně díky rozvoji dostatečně 

silného internetového připojení, na kterém je závislá, a také virtualizace na straně 

poskytovatelů IT, kdy je možné na jednom fyzickém serveru provozovat více virtuálních 

serverů pro více zákazníků zároveň (MANAGEMENTMANIA.COM, 2015). 

 

 

Obrázek 12: Cloud Computing 

Zdroj: (VLASTNÍ) 
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Cloud Computing zahrnuje tyto úrovně služeb: 

 IaaS 

Infrastructure as a Service znamená infrastruktura jako služba. Jedná se o poskytování 

výpočetního výkonu, hardwarové infrastruktury, datových úložišť koncovým uživatelům 

formou služby (pronájmu). 

 PaaS 

Platform as a Service je služba, která poskytuje kompletní prostředky pro vývoj a údržbu 

vlastních aplikací. Jsou dostupné prostřednictvím internetu. 

 SaaS 

Software as a Service je poskytování softwarových licencí, kdy zákazník nekupuje 

licenci, ale pouze službu, kde je mu software distribuován přes internet. Někdy dochází 

k označování SaaS jako všech cloudových aplikací (MANAGEMENTMANIA.COM, 

2015). 

2.16.3 Open Source 

Open Source software představuje software, kde je jeho zdrojový kód dostupný pro 

modifikaci či jeho zlepšení. Programátoři do něj mohou zasahovat a vylepšovat ho bez 

jakýchkoliv postihů (OPENSOURCE.COM, 2016).  

2.17 Agilní metodiky a techniky vývoje IS 

Cílem agilní metodiky bývá lepší organizace práce. Agilní techniky jsou naopak 

konkrétní postup, který se týká samotných vývojářů. Cílem agilních technik je zlepšení 

produktivity práce, odstranění chyb, kvalitnější software, a z toho vyplývá kvalitní 

produkt (KNESL, 2009). 

 

2.17.1 Rozdíly mezi agilní metodikou a technikou: 

 Agilní metodika je zaměřena na organizaci práce a nebere ohled na to, zda se 

v podniku vyvíjí software nebo se jedná o jinou oblast, kde je možné agilní řízení 

uplatnit. 

 V metodice se klade důraz na možnost změny, v agilní technice se nic takového 

nevyžaduje. 

 Agilní metodika pokrývá jak vývojáře, tak i management. 
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 Agilní technika je daná, konkrétní činnost. 

 

Agilní metodiky a techniky vycházejí historicky z tzv. Agilie Manifesto. Tento manifest 

byl vyvinut na bázi dlouholetých zkušeností špičkových vývojářů a analytiků zdola 

nahoru. Tyto postupy se osvědčili, jelikož řeší následující problémy: 

 Snížení vytíženosti manažera. Jeden manažer zvládne řídit více zaměstnanců, 

vetší produkt či se více zaměřit na kvalitu. 

 Je dáno, kolik práce je tým schopen udělat v časovém rozsahu jedné iterace. To 

proto, že z minulých iterací je známo, jaká by mohla být rychlost. Jelikož se dělají 

odhady na času pro co nejkratší úkoly, je možné řídit rychlost týmu. 

 Změny zadání za běhu. 

 Jelikož klientovi produkt doručujeme po každém běhu (často se i účastní), zrychlí 

se tím doručování mezi oběma stranami. 

 Garance kvality (automatizované unit testy). 

 Odstranění třecích ploch z pohledu vývojáře a produktu. 

 Omezení rigidních procesů ku prospěchu komunikace (KNESL, 2009). 

 

2.17.2 Fáze projektu v agilních metodikách 

 Nultá iterace – krátká analýza a naprogramování nějaké části aplikace, kterou je 

možné předvést zákazníkovi. 

 Analýza změny – výběr, co se bude implementovat, analýza a design změn. 

 Implementace požadované vlastnosti. 

 Předvedení klientovi. 

 Pokud není produkt v hotovém stavu, zpět k bodu 2. 

 Pokud ano, následně běží údržba a rozvoj v iteracích (KNESL, 2009). 

 

2.18 SCRUM 

Metodika, která je určena pro malé, zkušené pracovní týmy. Díky ní lze optimálně vytěžit 

schopnosti všech pracovníků v týmu a dodat výsledek ve velice krátkém čase (KNESL, 

2009). 
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2.18.1 Iterativní vývoj 

Vývoj probíhá v krátkých iteracích, tzv. sprintech. Každý z nich trvá přibližně 14 dní. Na 

začátku každého sprintu se stanoví cíle a na konci se klientovi předvede funkční 

softwarový nástroj. Následuje vyhodnocení úspěšnosti a stanovení cílů pro další sprint. 

Výhodou je, že po každém sprintu lze cíle přizpůsobovat, aby více odpovídaly realitě. 

Výsledkem každého sprintu je funkční softwarový nástroj. Lze tedy po každém z nich 

ukončit vývoj. 

2.18.2 Kontakt s vývojem 

Zákazník (zadavatel) má vždy kontakt s vývojovým týmem. Vývojový tým mu na konci 

každého sprintu vždy předvede nově vytvořené funkce a aktuální stav. V tomto okamžiku 

zadavatel může jakkoliv zasáhnout do vývoje. 

2.18.3 Krátkodobý plán 

Plánování je nezbytný proces, i když žádný plán nepřežije první kontakt s realitou. Scrum 

počítá se změnami. Tým i zákazník se během vývoje stále učí nové věci. Pohled na 

problematiku se stále rozvíjí a mění. Ve Scrumu se proto dává přednost krátkodobému 

plánování. 

2.18.4 Zpětná vazba 

Při vývoji ve Scrumu se neustále testuje. Jsou vytvářeny automatické testy, testovací 

scénáře, testy použitelnosti. S tím, že zákazník vidí do vývoje a zasahuje do něj, je možné 

dodávat kvalitní řešení problému (KNESL, 2009). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

3.1 Představení společnosti Icontio s.r.o. 

 

 

 

Obrázek 13: Logo společnosti 

Zdroj: (VLASTNÍ) 

 

 

Datum zápisu:   26. ledna 2012 

Obchodní firma:   Icontio CR, s.r.o. 

Sídlo:     Brno – Královo Pole, U vodárny 3032/2a, PSČ 616 00 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Jednatel:    Mgr. Emil Vařeka, MBA (Justice.cz, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost Icontio se zabývá vývojem softwarových nástrojů a konzultačními činnostmi 

v různých odvětvích IT technologií. Zaměření produktů je hlavně na projektové řízení, 

řízení dokumentace, řízení požadavku, systém pro vykazování a další. Icontio je také 

certifikované na ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001 a také nově na CIMAF (Referenční 

model řízení úřadu).  
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3.2 Organizační struktura 

 
 

Obrázek 14: Organizační struktura Icontio 

Zdroj: (VLASTNÍ) 

 

3.3 HW vybavení společnosti Icontio 

3.3.1 Servery 

Společnost Icontio disponuje z pohledu HW šesti fyzickými servery od společnosti DELL 

model R510 a R520, který je vybaven následujícími komponentami: 

 32GB RAM (operační paměť), 

 Intel XEON e5-2420 (procesor), 

 Synology RS210 (externí diskové pole). 

Tyto servery jsou zavedeny v jednotné doméně a jsou též zálohovány na jedno úložiště 

v pravidelných intervalech. Servery slouží výhradně a pouze pro virtualizace. 

 Běží na nich aktuálně 15-20 virtuálních serverů s tím, že v následujícím seznamu 

jsou zmíněny systémy, které ve virtuálech běží: 

 Active Directory, interní certifikační autorita, Exchange 2007, 

 SQL server, 

 Lync server 2013 (Skype for Business), 

 CRM (Microsoft 2011), 
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 dohledový server (postaven na Linuxu, běží na něm systém NAGIOS) 

 SharePoint 2013 (interní IQdoc), 

 ostatní vývojové servery. 

 

3.3.2 Notebooky & stolní PC 

Z tohoto pohledu společnost Icontio odebírá HW vybavení od společnosti LENOVO, 

DELL a HP. Využívaných typů notebooků a stolních PC je více. Všechny tyto stroje jsou 

zavedeny v doméně Active Directory. 

 Nejčastěji vyskytujícím se notebookem je Lenovo ThinkPad E440, který 

disponuje následující konfigurací: 

 

Obrázek 15: Lenovo E440 

Zdroj: (VLASTNÍ) 

 

 Displej: 14,0'' HD (1366x768), 

 Procesor: Intel® Core™ i3-4000M Haswell Processor (3M Cache, 2,4 GHz), 

 Paměť: 1x4 GB 1600MHz DDR3, 

 Disk: 500 GB HDD SATA / 7200 rpm, 

 Grafická karta: Intel® HD Graphics 4000, 

 Síť: Gigabit Ethernet, Intel® Wireless-N 7260 2X2 BGN,  

 Operační Systém: Windows 8, 

 Baterie: 6 Cell Lithium-Ion 48Wh, 

 Výdrž baterie: až 6 h. 

3.3.3 Zabezpečení sítě 

 Active Directory (správa doménových účtů), 

 VPN brána (ověření vůči Active Directory), 
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 interní wifi (ověření vůči Active Directory), 

 externí-host wifi (oddělená od interní sítě). 

 

3.4 Sytém IQdoc 

3.4.1 Architektura 

 

Obrázek 16: Architektura systému IQdoc 

Zdroj: (VLASTNÍ) 

3.4.2 Funkcionalita systému ve firmě ICONTIO 

Tento systém pro řízení dokumentů je založen na platformě Microsoft SharePoint. Systém 

je založen na jedné dokumentové knihovně, kdy jsou všechny dokumenty vkládány pouze 

do ní. Systém uchovává logy o změnách, které byly provedeny, 

a umožňuje synchronizaci na lokální stroj, kde však hrozí bezprostřední riziko, pokud by 

neoprávněná osoba získala přístup k lokálnímu disku stroje. Přihlašování do systému je 

založeno na autentizaci před Active Directory. Co se týká nastavení práv v IQdocu, tak 

zpravidla vkládané dokumenty dědí od svého nadřazeného adresáře. Je zde také možnost 

nastavit oprávnění na každém dokumentu zvlášť. Bohužel nejde tyto dvě metody 

kombinovat. Při ukládání dokumentů do dokumentové knihovny je možné uložit buď bez 

workflow schvalování, nebo s ním. Při první možnosti, tedy bez workflow schvalování, 
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se soubor pouze nahraje do dokumentové knihovny a uloží. Při potřebě schvalování se 

dokument vloží do systému, nastaví se mu metadata a schvalovatelé. Funguje zde pouze 

sériové jednokolové workflow, tedy deleguje se postupně a schvalujícím osobám vždy 

přijde notifikační email s tím, že na ně čeká v systému schválení a opřipomínkování 

dokumentu. Systém také podporuje verzování a je možné se k starší verzi vždy vrátit. 

3.4.3 Uživatelé 

Systém IQdoc využívají všichni zaměstnanci v rámci celé firmy. Prozatím není řešeno 

oprávnění nad dokumentovou knihovnou a všichni mají přístup všude, přičemž tento 

problém by měl být vyřešen v secIQdocu, který by měl být vylepšením dosavadního 

systému 

3.4.4 Třídění dat  

V systému IQdoc se data ukládají pouze do jedné dokumentové knihovny. Samotná 

segmentace dat je v tuto chvíli určena pouze pomocí metadat, která se vyplní při ukládání 

dokumentu. Tato metadata poté umožňují filtrování nad celou dokumentovou knihovnou. 

 

 

 

Obrázek 17: Dokumentová knihovna v IQdoc 

Zdroj: (VLASTNÍ) 
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3.4.5 Klady (+) a zápory (-) systému 

 + 

o Standardizace, 

o možnost customizace, 

o podpora Microsoftem, 

o možnost částečného upravování samotnými uživateli. 

 - 

o Zabezpečení dokumentových knihoven, 

o zabezpečení samotných dokumentů, 

o žádná pravidla pro přístup k dokumentům, 

o náročnost na HW, 

o dokumenty na jednom místě v jedné knihovně, 

o pouze jednokolové schvalování, 

o neexistence paralelního workflow. 

  



48 

 

3.4.6 Procesní diagram vložení dokumentu do systému IQdoc 

Bez workflow 

 

Obrázek 18: Procesní diagram uložení dokumentu do IQdoc 

Zdroj:(VLASTNÍ) 
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S jednokolovým sériovým workflow 

 

 

Obrázek 19: Procesní diagram uložení dokumentu do IQdoc s workflow 

Zdroj: (VLASTNÍ) 
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3.5 Požadavky na nový systém secIQdoc 

Požadavky na nový systém s názvem secIQdoc jsou následující: 

 Návrh modulu pro zabezpečení dokumentových knihoven tak, aby data 

nebyla čitelná při nabourání se do systému či odcizení laptopu (stolního 

PC).  

 Návrh struktury dokumentových knihoven na základě různých typů 

dokumentů. 

 Segmentace dat do dokumentových knihoven dle typu dokumentu. 

 Návrh nastavení oprávnění nad dokumentovými knihovnami a propojení 

s Active Directory. 

 Navržení metody dvoukolového workflow, a to v kombinaci paralelního 

a sériového. 

3.6 Swot 

Tato analýza ukazuje přehled silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb, které 

by mohly nastat. Pomocí ní lze vyhodnotit fungování společnosti Icontio a popřípadě 

reagovat na podněty hrozeb a slabých stránek. 

 Vysoké kompetence 

zaměstnanců

 Vysoká spokojenost zákazníků

 Dobré jméno na trhu

 Kvalitní produkty

 Chybějící ukazatele efektivity 

firmy

 Nedostatek vývojářů

 Velká konkurence v oblasti IT 

služeb

 Jazyková bariéra zaměstnanců

 Expanze do celého světa

 Zdokonalování SW a 

konzultačních produktů

 Zvýšení počtu zákazníků

Slabé stránky

Příležitosti Hrozby

Silné stránky

 

Obrázek 20: SWOT analýza 

Zdroj: (VLASTNÍ) 
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3.7 Mc Farlanův model 

V následujícím modelu je podrobněji vyobrazeno využití jednotlivých systémů a aplikací, 

které se ve společnosti Icontio používají v současnosti a které se plánují zavést a využívat 

v budoucnosti. 

 Unicom (service desk)

 sec IQ Doc (zabezpečené řízení 

dokumentace)

 Business intelligence (nástroje 

pro reporting a analýzu dat)

 ePíchačka (vykazování práce)

 MS Office

 PM Portál (řízení projektu)

 IQ Doc (řízení dokumentace)

 MS Outlook

 MS Visual Studio

Potenciální

Klíčové Podpůrné

Strategické

B
u
d
o
u
cn

o
st

S
o
u
ča

st
n
o
st

Nutnost Možnost  

Obrázek 21: McFarlanův model 

Zdroj: (VLASTNÍ) 

 

 Podpůrné aplikace si lze představit jako každodenně využívané softwarové 

nástroje, avšak nemusí to být pravidlem. Tyto systémy mohou snižovat náklady 

a urychlovat některé procesy.  

 Klíčové aplikace představují systémy a softwarové nástroje, u kterých zjistíme 

jejich hodnotu při technických výpadcích či jiných problémech. Při výpadku 

těchto systémů dochází k omezení možnosti výkonu práce nebo k úplnému 

zastavení. 

 Strategické aplikace se orientují do budoucnosti a ve společnosti Icontio, pro 

kterou je diplomová práce zpracovaná, je jeden ze strategických systému 

orientován do budoucna právě sec IQdoc, jehož návrh bude součástí této práce. 

Přínos těchto softwarových nástrojů a systému je nejistý, avšak při sladění se 

strategickými cíli společnosti může být vysoký. 
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 Potenciální aplikace představují nepřímo spojené systémy a softwarové nástroje 

s firemní strategií. Jsou primárně orientovány do budoucnosti a jejich přínos může 

a nemusí být vysoký.  

 

3.8 Zhodnocení analýzy 

Na základě analýzy byly zjištěny nedostatky v systému IQdoc, který slouží pro řízení 

dokumentů s podporou schvalování a publikování. Na základě analýzy vyplynuly 

požadavky na zlepšení zabezpečení systému a ukládaných dokumentů do něj. Bude také 

potřeba nadefinovat jednotlivé dokumentové knihovny podle typu dokumentů a nad nimi 

řídit oprávnění na přístup a editaci. Návrh by měl také obsahovat návrh na správu 

veřejných a soukromých klíčů, které budou získávány z CA (certifikační autority). Tyto 

klíče poté budou využity na samotné šifrování dokumentů vkládaných do systému pro 

správu dokumentů. Šifrovací algoritmus (služba) by měl být navržen tak, aby byl 

realizovatelný interními kapacitami.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY 

V této části diplomové práce je popsán popsán vlastní návrh na základě zhodnocení 

nedostatků, které byly z pohledu analýzy v daném systému IQdoc zjištěny a popsány. 

Nový systém, rozšířený o zabezpečení a návrh celkové politiky klasifikace dokumentů, 

vytvoření návrhu nového typu workflow, bude nazván secIQdoc (sec jako security), tedy 

zabezpečený systém. 

 

Obrázek 22: Logo secIQdoc 

Zdroj: (VLASTNÍ) 

 

4.1 Procesní popis vkládání dokumentu do systému secIQdoc s novým 

bezpečnostním modulem 

V této části návrhu je popsáno popsáno vkládání dokumentů do systému secIQdoc, a to 

ve dvou variantách. První varianta popisuje vkládání dokumentu bez workflow a druhá 

varianta s možností workflow schvalování. 

4.1.1 Proces vkládání šifrovaného dokumentu do dokumentové knihovny bez 

workflow 

Při vkládání dokumentu do dokumentové knihovny se jako první ověří uživatel, zda je 

zavedený v doméně Active Directory. Pokud je uživatel zavedený v doméně Active 

Directory a je ověřen, má přístup do samotného systému. Jestliže se nejedná o doménový 

počítač, je vyžádáno ověření loginem v Active Directory. Po úspěšném ověření je uživatel 

přihlášen do systému. V dalším kroku je uživatel ověřen, zda má přístup do dokumentové 

knihovny, do které chce dokument uložit. Zde mohou nastat tři možné úrovně oprávnění, 

a to kompletní přístup, přístup čtení a nemá přístup. Pokud je ověřen a má přístup, může 

vytvořit dokument a vložit jej do systému. Poté je nutné vyplnit metadata dokumentu, kde 

se určují různé atributy (nastavení oprávnění přístupu k dokumentu). Následně je 
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zkontrolována správnost vyplněných povinných polí a zahájí se tím proces ukládání. 

V této chvíli oproti předešlé verzi systému IQdoc se spustí takzvaný Event receiver, který 

reaguje na podnět změny v dokumentové knihovně a spustí tím proces šifrování. Po 

zašifrování dokumentu je soubor uložen v systému secIQdoc. 

4.1.2 Proces vkládání šifrovaného dokumentu do dokumentové knihovny 

s paralelně-sériovým dvoukolovým workflow 

Při vkládání dokumentu do dokumentové knihovny se jako první ověří uživatel, zda je 

zavedený v doméně Active Directory. Pokud je uživatel zavedený v doméně Active 

Directory a je ověřen, má přístup do samotného systému. Jestliže se nejedná o doménový 

počítač, je vyžádáno ověření loginem v Active Directory. Po úspěšném ověření je uživatel 

přihlášen do systému. V dalším kroku je uživatel ověřen, zda má přístup do dokumentové 

knihovny, do které chce dokument uložit. Zde mohou nastat tři možné úrovně oprávnění, 

a to kompletní přístup, přístup čtení a nemá přístup. Pokud je ověřen a má přístup, může 

vytvořit dokument a vložit jej do systému. Zde je nutné vyplnit metadata a schvalovatele 

pro první paralelní schvalovací kolo a také pro druhé sériové workflow. Proběhne 

kontrola správnosti vyplněných povinných údajů. Dokument se dočasně uloží a spustí se 

první kolo workflow a vytvoří se úkoly schvalovatelům. Poté je odeslána notifikace všem 

schvalovatelům. Pokud je dokument schválen všemi schvalovateli, je to v pořádku 

a proces běží dál. Jestliže jeden ze schvalovatelů neschválí, je konec a uložení dokumentu 

neproběhne. Po schválení se spouští automaticky druhé schvalovací workflow, a to 

sériové. Vytvoří se úkol pro následujícího schvalovatele a je mu odeslána notifikace. 

V tuto chvíli se požadavek (dokument) nechá schválit postupně všemi, kteří byli 

delegováni. Pokud bylo všemi schváleno, proběhne uložení konečného stavu workflow, 

zašifrování dokumentu a jeho uložení. 
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4.2 Procesní diagram secIQdoc 

4.2.1 Proces vkládání šifrovaného dokumentu do dokumentové knihovny bez 

workflow 

 

Obrázek 23: Vložení šifrovaného dokumentu bez workflow 

Zdroj: (VLASTNÍ) 
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4.2.2 Proces vkládání šifrovaného dokumentu do dokumentové knihovny 

s paralelně-sériovým dvoukolovým workflow 

 

Obrázek 24: Vložení šifrovaného dokumentu s dvoukolovým workflow 

Zdroj: (VLASTNÍ) 
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4.3 Návrh paralelně-sériového dvoukolového workflow 

Tento požadavek vyplynul z analýzy, která byla provedena nad starým systémem IQdoc, 

kde bylo definované pouze jednokolové sériové workflow.  

 Návrhem v této oblasti byla možnost výběru paralelního, sériového 

jednokolového workflow, nebo kombinace těchto dvou možností, což momentálně 

v systému není definováno a implementováno. Procesně se jedná o operaci při 

nastavování metadat dokumentu, kdy ve starém systému byla pouze volba na jedno 

workflow. V novém secIQdocu bude definována možnost výběru ze tří následujících 

možností: 

 Sériové workflow, 

 paralelní workflow, 

 paralelně-sériové workflow (dvoukolové workflow). 

Rozdíl mezi jednotlivými tipy workflow jsou následující.  

 Sériové workflow je definováno následujícím způsobem a to tak, že definovaní 

uživatelé schvalují dokument v tom pořadí, v jakém jsou zadáni při vyplňování 

metadat. Tedy pokud schválí jeden schvalovatel, systém deleguje dokument 

k dalšímu, v pořadí určenému, schvalovateli. 

 Paralelní workflow je definováno v novém systému secIQdoc tak, že uživatelé, 

kteří jsou zvoleni pro schvalování, dostanou notifikaci všichni v jednom čase 

a mohou se vyjadřovat a schvalovat dokument nezávisle na sobě. Pravidla, která 

v novém systému budou nastavena, jsou taková, že pokud jeden ze schvalovatelů 

dokument neschválí, průběh workflow je ukončen. 

 Paralelně-sériové workflow definujeme jako kombinaci předešlých dvou 

možností. Tento požadavek vznikl z úst managementu firmy, která by tuto 

možnost uvítala a ráda využívala v novém systému secIQdoc. 
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4.3.1 Procesní diagram dvoukolového paralelně-sériového workflow 

 

Obrázek 25: Proces paralelně-sériového WF 

Zdroj: (VLASTNÍ) 

4.4 Správa klíčů a opatření 

V této podkapitole mé diplomové práce bude věnována pozornost správě a generování 

klíčů, které poté budou využity na šifrování a dešifrování dokumentů vkládaných do 

dokumentových knihoven v systému secIQdoc. 

4.4.1 Vytvoření klíčů – soukromý, veřejný 

Pro námi řešený problém je třeba vygenerování párů klíčů, a to soukromého a veřejného, 

které poté budou využity při šifrování souboru. Uživatel nebo specialista ICT vygeneruje 

každému zaměstnanci pár klíčů, které je poté budou identifikovat proti šifrovací službě. 



59 

 

Následně je nutné, aby uživatel vygeneroval veřejný klíč do samostatného souboru, který 

bezpečnou cestou předá certifikační autoritě CA, která ve společnosti Icontio běží na 

jednom z jejich serverů. Velikost klíčů by měla být alespoň 128 bitů, aby byla zajištěna 

dostatečná bezpečnost. Budou generovány náhodně s dostatečnou entropií. 

4.4.2 Vytvoření certifikátu CA 

Po obdržení veřejného klíče od uživatele, CA (certifikační autorita) vystaví certifikát, 

kterým se daný uživatel bude vůči ní poté ověřovat. Při samotném vytváření certifikátu 

bude využit standart X.509. Certifikát bude obsahovat následující položky: 

 

 Verze: upřesnění formátu certifikátu. 

 Sériové číslo: jednoznačný identifikátor přidělený CA, každý certifikát má jiný 

identifikátor. 

 Identifikátor algoritmu: využité údaje a algoritmus při vytváření certifikátu. 

 CA: jasný identifikátor CA, která certifikát vytvořila. 

 Doba platnosti: obsahuje dva časové údaje, a to, před kterým certifikát neplatí 

a po kterém certifikát neplatí. 

 Subjekt: uživatel, jemuž patří veřejný klíč. 

 Veřejný klíč: podepisovaný veřejný klíč a identifikátory algoritmů, pro které je 

určen. 

 Podpis CA: je funkcí všech položek certifikátu. 

 

V tomto modelu definuje X.509 jednoznačné identifikátory záznamů v adresáři 

Distinguished names (DN), které odpovídají pozici uživatele nebo jiné entity 

v organizaci. Toto pojmenování je odvozeno od pozice záznamu ve stromu. Například 

jméno: C=CZ, O=Icontio CR, s.r.o., CN=Jan Novák. 
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Obrázek 26: Struktura pojmenování standard X.509 

Zdroj: (VLASTNÍ) 

 

4.4.3 Vytvoření atributu v AD s veřejným klíčem 

Pro potřeby navrhovaného řešení je potřeba uchovávat veřejné klíče k jednotlivým 

uživatelům v doméně Active Directory. Proto je nutné vytvoření nového custom atributu 

v databázi AD, kde budou uchovávány veřejné klíče jednotlivých uživatelů v textové 

podobě, které budou následně využity pro šifrovací algoritmus dokumentů vkládaných 

do dokumentových knihoven. 

 Tyto klíče budou získávány od samotných uživatelů (zaměstnanců), kteří budou 

mít povinnost tento klíč zveřejnit na jedno úložiště, kde poté specialista ICT vytvoří 

službu, která tyto klíče bude sbírat a přiřazovat do struktur Active Directory. 

4.4.4 Opatření 

Při ztrátě (prozrazení) soukromého klíče 

Klíč musí být okamžitě revokován a s ním i certifikát, který vydala CA. Plyne z toho, že 

uživateli musí být vygenerován nový soukromý a veřejný klíč, a k němu musí CA vydat 

nový certifikát s náležitostmi popsanými výše. 
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Při odchodu zaměstnance 

Pokud se jedná o situaci, kdy zaměstnanec odchází z firmy, je nutná revokace certifikátu 

s veřejným klíčem.  

 

Vypršení platnosti certifikátu 

Pokud se jedná o situaci vypršení platnosti certifikátu, je nutné vytvořit požadavek na 

certifikační autoritu, aby vystavila na daný veřejný klíč nový certifikát s novou platností. 

4.5 Metoda šifrování 

V této podkapitole je popsán navrhovaný šifrovací modul, který se bude využívat pro 

šifrování dokumentů vkládaných do dokumentových knihoven. Budou zde využity 

veřejné klíče uložené v Active Directory. 

4.5.1 Broadcast Encryption & RSA 

Popis metody 

Námi navrhovaná metoda bude založená na znalosti sdíleného veřejného klíče pomocí 

metody broadcast encryption. Tato metoda je vytvořena na znalosti veřejných klíčů všech 

uživatelů, kteří by měli mít k šifrovanému souboru, dokumentu přístup a jsou zavedeni 

v dané uživatelské skupině nad dokumentovou knihovnou. Tato metoda využívá 

stromové struktury skládání a generování klíčů. Tedy, navržená metoda se podívá do AD, 

kde budou uložené veřejné klíče uživatelů. Jelikož struktura skupin v AD přesně 

konsoliduje se skupinami v secIQdocu, je možné si vzít všechny veřejné klíče uživatelů 

z dané skupiny v AD. Poté se provede algoritmus, který vytvoří „dvojici klíčů“, tedy 

soukromý, který nikdo nezná, a veřejný, kterým poté budou moci uživatelé nad danou 

dokumentovou knihovnou soubor šifrovat. Po vytvoření těchto klíčů, které budou uloženy 

v databázi systému, je možné s nimi pracovat. Při vkládání souboru do dokumentové 

knihovny bude reagovat event receiver, který pustí šifrovací algoritmus. Ten si jako první 

ověří uživatele vůči CA, zda mu může důvěřovat, poté zkontroluje, zda má uživatel 

oprávnění na danou akci nad touto dokumentovou knihovnou. Pokud tato verifikace 

proběhne v pořádku, tak se dokument zašifruje a uloží se do databáze. Pro samotné 

šifrování bude využit algoritmus RSA, který bude popsán následovně: 
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 od algoritmu secIQdoc si necháme poslat veřejný klíč (n, e), který se ověří vůči 

CA 

 zprávu reprezentovanou číslem m < n zašifrujeme do c = me mod (n) 

 příjemce naši šifrovanou zprávu c rozšifruje pomocí soukromého klíče (n, d) 

stejným způsobem: m = cd mod (n) 

 

U dešifrování dokumentů se bude postupovat podobně. Tentokrát bude podnět pro event 

receiver otevření šifrovaného souboru. V první řadě opět proběhne ověření vůči CA, dále 

potom kontrola oprávnění, která má uživatel nad dokumentovou knihovnou. Pokud vše 

proběhne v pořádku a uživatel tento přístup má a je zaveden jako uživatel v dané 

dokumentové knihovně, kde chce dokument otevřít, tak mu algoritmus dokument 

rozšifruje soukromým klíčem dokumentové knihovny a následně ho otevře. 

4.5.2 Vytvoření klíče pomocí Broadcast encryption 

 

 

Obrázek 27: Vytvoření společného klíče pomocí Broadcast encryption 

Zdroj: (VLASTNÍ) 
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4.5.3 Události & pravidla pro vytváření klíčů 

Revokace klíče & smazání uživatele z AD 

Pokud dojde k revokaci klíče, tedy k tomu, že klíč již nebude platný nebo dojde ke 

smazání uživatele v AD, proběhne na základě spuštění Event receiveru při kontrole 

synchronizace AD a secIQdoc nové vytvoření klíčů pro šifrování a bude se dále šifrovat 

novými klíči uživatelů nad danou dokumentovou knihovnou. Zpětné dešifrování starších 

souborů v tomto případě bude bez problému, jelikož algoritmus bude pracovat s časovou 

známkou vytvoření dokumentu a vytvoření klíčů. Pokud se v daný den vytvoří nový pár 

klíčů, dokumenty, které byly zašifrovány starým veřejným klíčem, budou stále využívat 

starý soukromý klíč pro dešifrování. Tyto hodnoty budou uloženy v tabulce v databázi 

secIQdoc a při každém dešifrování ověřovány, aby nenastal problém. 

 

Přidání uživatele do AD & secIQdoc 

Pokud bude přidán uživatel do skupiny Active Directory a stejně tedy do secIQdocu, je 

nutné z pohledu metody broadcast encryption, aby se provedlo nové vytvoření páru klíčů. 

Tato věc je hlídána opět při synchronizaci Active Directory s secIQdoc. V tomto případě 

však nebude stačit pouze časová známka, ale bude nutné všechny soubory a dokumenty 

v dané dokumentové knihovně zpětně přešifrovat s novými klíči tak, aby k nim měl nový 

uživatel přístup.  

4.5.4 Spuštění Event Receiveru pro automatické šifrování 

Pro samotné šifrování bude využita metoda Event receiver, která je součástí platformy 

SharePoint. Tato metoda dokáže spustit jakýkoliv skript či jinou funkcionalitu na nějaký 

podnět, v našem případě na vložení nového dokumentu. Bude tedy reagovat na vložení 

nového dokumentu do dokumentové knihovny a v tu chvíli spustí šifrovací algoritmus 

RSA.  

4.5.5 Spuštění Timer Job 

V některých situacích bude třeba přešifrovat dokumenty v dokumentových knihovnách, 

a to hlavně při vytvoření nových uživatelů v AD a zavedení tím uživatelů do secIQdoc. 

Proto bude využit Timer Job, který je možné nastavit tak, aby spustil akci například 

v noci, kdy nebude žádný provoz a systém se touto akcí nebude nějak omezovat. 
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4.5.6 Ověřování vůči CA 

Implementovaná metoda šifrování bude také mimo jiné obsahovat ověření vůči CA, tedy 

zda uživatel, který si chce otevřít šifrovaný soubor nebo chce soubor vložit a nechat 

zašifrovat, je opravdu ten, za kterého se vydává. Toto by mělo navrhovanému 

bezpečnostnímu modulu přidat na jeho bezpečnosti a důvěryhodnosti. 

4.5.7 Způsob ukládání dat do DB 

Data budou do databáze ukládána jako šifrovaná, aby při jakémkoliv nabourání do 

systému nebo odcizení fyzických zařízení, nebyla čitelná. 

4.6 Definice dokumentových knihoven 

Knihovny jsou odrazem asset managementu (důvěrnost), který je v této diplomové práci 

definován a z pohledu vnitřních směrnic společnosti Icontio, by měl být zaveden. 

4.6.1 Typy dokumentových knihoven 

 Veřejné dokumenty 

 Interní dokumenty 

 Důvěrné dokumenty 

 Tajné dokumenty 

 

 

Obrázek 28: Dokumentové knihovny v secIQdoc 

Zdroj: (VLASTNÍ) 
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4.6.2 Oprávnění nad dokumentovými knihovnami & role 

Oprávnění  

Dokumentová knihovna si převezme SharePoint skupinu, které je přiřazena skupina (y) 

z Active Directory. 

 Dědičnost oprávnění od nadřazené složky 

Jednotlivé podadresáře budou v námi navrhovaném systému secIQdoc dědit přístupová 

oprávnění a role od nadřazené dokumentové knihovny.  

Tím se zjednoduší práce pro administrátora systému, který bude tuto oblast 

spravovat. Všichni uživatelé se mu budou synchronizovat s AD, a tím padat do správných 

skupin, nad kterými budou nastavena oprávnění. 

 

Role nastavené v secIQdoc 

 

 Administrátor – kontrola nad všemi dokumentovými knihovnami (nemá přístup 

k samotným dokumentům) 

 

 Skupina tajné 

o Skupina tajné zápis – (uživatelé mohou upravovat, přidávat, číst, mazat 

dokumenty) 

o Skupina tajné čtení – (uživatelé mohou pouze zobrazit a stáhnout 

dokumenty) 

o Skupina tajné creator – (uživatelé mohou pouze přidávat a zobrazit 

dokumenty) 

 

 Skupina důvěrné 

o Skupina důvěrné zápis – (uživatelé mohou upravovat, přidávat, číst, 

mazat dokumenty) 

o Skupina důvěrné čtení – (uživatelé mohou pouze zobrazit a stáhnout 

dokumenty) 

o Skupina důvěrné creator – (uživatelé mohou pouze přidávat a zobrazit 

dokumenty) 

 

 

 



66 

 

 Skupina interní 

o Skupina interní zápis – (uživatelé mohou upravovat, přidávat, číst, 

mazat dokumenty) 

o Skupina interní čtení – (uživatelé mohou pouze zobrazit a stáhnout 

dokumenty) 

o Skupina interní creator – (uživatelé mohou pouze přidávat a zobrazit 

dokumenty) 

 

 Skupina veřejné  

o Skupina veřejné zápis – (uživatelé mohou upravovat, přidávat, číst, 

mazat dokumenty) 

o Skupina veřejné čtení – (uživatelé mohou pouze zobrazit a stáhnout 

dokumenty) 

o Skupina veřejné creator – (uživatelé mohou pouze přidávat a zobrazit 

dokumenty) 

4.7 Vytvoření uživatelských skupin v AD 

Skupiny, které budou vytvořeny v Active Directory, mají stejnou strukturu, jako jsou 

skupiny v secIQdoc. To pomůže jednodušší správě a managementu uživatelů 

navrhovaného systému a udržení pořádku v úrovních oprávnění nad dokumentovými 

knihovnami. Tedy ke každé jedné skupině v secIQdoc bude přiřazena právě jedna skupina 

z AD. 

 Uživatelé tajné 

o Uživatelé tajné zápis  

o Uživatelé tajné čtení 

o Uživatelé tajné creator 

 

 Uživatelé důvěrné 

o Uživatelé důvěrné zápis 

o Uživatelé důvěrné čtení 

o Uživatelé důvěrné creator 
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 Uživatelé interní 

o Uživatelé interní zápis 

o Uživatelé interní čtení 

o Uživatelé interní creator 

 

 Uživatelé veřejné  

o Uživatelé veřejné zápis 

o Uživatelé veřejné čtení 

o Uživatelé veřejné creator 

 

4.7.1 Synchronizace uživatelů AD & secIQdoc 

Synchronizace mezi Active Directory a systémem secIQdoc je nastavena po dvou 

hodinách. Tedy vždy v po tomto uplynulém čase proběhne synchronizace a na ní závislé 

další události.  

4.8 Definice Asset managementu – klasifikace dat 

V části návrhu řešení je definovaný asset management, kde je nutné nadefinovat 

následující náležitosti, důvěrnost, integritu, dohledatelnost, dostupnost. 

4.8.1 Důvěrnost 

Informace, které nejsou určeny pro obecné zveřejnění, musí být přístupné pouze těm, 

kteří jsou k nim oprávnění. 

Následující stupně utajení dat a informací s ohledem na zachování důvěrnosti jsou 

definovány následujícími skupinami: 

 

 Veřejné 

V této skupině budou uložena data, která nepodléhají žádným omezením a jsou přístupná 

všem uživatelům. Tato data mohou být publikována veřejně. 

 

Příklad: tiskové zprávy, katalog produktů a služeb 
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 Interní 

Tato skupina obsahuje data a informace, která jsou určena pro interní účely, ne však pro 

veřejné užití.  

Ztráta těchto dat již může mít určitou hodnotu rizika a důsledku. Nejedná se však 

o kritickou hodnotu.  

 

Příklad: podniková komunikační data (telefonní čísla, emaily), pracovní směrnice 

a předpisy, bezpečnostní politika 

 

 Důvěrné 

Data, informace, jejichž znalosti nebo zpřístupnění neoprávněným osobám by mohlo 

ohrozit dosažení cílů projektů. Proto jsou tato data přístupná pouze omezenému okruhu 

oprávněných osob. 

Důsledky v případě ztráty jsou pravděpodobné a měřitelné. Může se například jednat 

o následující situace: 

o Ztráta zákazníků, 

o pokles obratu, 

o další. 

 

Příklad: osobní údaje, rozpočtové plány, revizní zprávy, auditní zprávy 

 

 Tajné 

Data, jejichž znalosti nebo zpřístupnění neoprávněným osobám by mohlo vážně ohrozit 

dosažení cílů společnosti. Proto je nutné, aby byly předmětem vysoce definované přísné 

kontroly. 

 Při porušení důvěrnosti může mít vysoké dopady na celou společnost. Může se to 

týkat celkového brandu společnosti, strategických a ekonomických cílů. Mohou nastat 

následující situace: 

o Značné ztráty zákazníků, 

o ostrý pokles obratu, 

o vyloučení z trhů, 

o další. 
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Příklad: plány strategie firmy, speciální typy osobních dokumentů 

4.8.2 Integrita 

V této části musí být zajištěno bezchybné zpracování dokumentů a jejich ochrana proti 

neautorizovaným změnám. 

 Definice stupňů oprávnění je následující: 

 

 Nízká 

Porušení integrity nemá předvídatelný dopad na podnikatelskou činnost nebo značku 

společnosti. 

 

 Střední 

Porušení integrity má pouze nepatrný dopad na podnikatelskou činnost. Důsledky mohou 

být následující: 

 

o Menší zpoždění pracovních procesů, 

o rozhodnutí nejsou negativně ovlivněna. 

 

 Vysoká 

Porušení integrity v tomto stupni má citelné účinky na obchodní činnosti, vnímání značky 

společnosti. 

 Důsledky jsou zde pravděpodobné a měřitelné. Například se může jednat 

o následující situace: 

o Ztráta zákazníků, 

o pokles tržeb / pokles obratu, 

o zpoždění částí projektů, 

o chyby v procesních částech. 

 

 Velmi vysoká 

Porušení integrity má velmi značné dopady na podnikatelskou činnost, značku 

společnosti. 

 Za důsledky se dá v tomto stupni považovat například: 

o Velmi značné ztráty zákazníků, 
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o ostrý pokles prodejních čísel, 

o vyloučení z některých trhů, 

o procesní selhání, 

o rozhodnutí jsou vážně negativně ovlivněna. 

4.8.3 Dohledatelnost 

Přístup k chráněným dokumentům a informacím musí být nezpochybnitelný. Pokud jde 

o požadavky na sledovatelnost, jsou následující stupně definovány: 

 

 Nízká 

V tomto stupni neexistuje žádný požadavek na pravost, ověřitelnost a důvěryhodnost dat 

nebo informací. 

 Střední 

Zde je definovaná, pro přístup a zápis, možnost sledovat typ změny (přidání, mazání, 

změna), osobu, která změnu provedla a dobu, kdy byla změna provedena. 

 Vysoká 

Záznam o sledované změně je definovaný stejně jako v předchozím bodu, ale navíc 

k tomu ještě možnost verzování, tedy uchování souboru před změnou. 

 Velmi vysoká 

Definice pro čtení a zápis zní následovně. Možnost sledovat typ změny (přidání, mazání, 

změna), osobu, která změnu provedla a dobu, kdy byla změna provedena. Navíc k tomu 

ještě možnost verzování, tedy uchování souboru před změnou. 

4.8.4 Dostupnost 

Data a informace musí být k dispozici v časovém rámci předem stanoveném. Následující 

stupně dostupnosti jsou definovány takto: 

 

 Nízká 

Dostupnost IT systému může být menší než 95%, pokud se jedná pouze o mírné selhání 

nebo zvýšenou dobu odezvy, při které nedojde k významnému poškození. 
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 Střední 

Dostupnost systému musí být alespoň 95%, pokud se jedná pouze o mírné selhání nebo 

zvýšenou dobu odezvy. Nižší dostupnost povede k významnějšímu poškození (finanční). 

 

 Vysoká 

Dostupnost systému musí být alespoň 98%, pokud se jedná pouze o mírné selhání nebo 

zvýšenou dobu odezvy. Nižší dostupnost povede k významnějšímu poškození (finanční). 

 

 Velmi vysoká 

Dostupnost informačního systému musí být alespoň 98%, pokud se jedná pouze o mírné 

selhání nebo zvýšenou dobu odezvy. Nižší dostupnost povede k významnému poškození 

společnosti (finanční).  

Významné škody mohou být například: 

o Velmi značné ztráty zákazníků, 

o ostrý pokles prodejních čísel, 

o vyloučení z některých trhů, 

o procesní selhání. 

 

4.9 Vytvoření politiky logování 

V systému bude vytvořeno logování všech událostí nad každým uživatelem. Tedy pokud 

jakýkoliv přihlášený uživatel udělá jakoukoliv změnu, ta bude zapsána do „log 

dokumentu“, který bude poté obsahovat všechny aktivity, které se budou v secIQdocu 

odehrávat.  

4.10 Záloha dat 

Zálohování dat ze systému secIQdoc je zajištěno na straně serveru, kdy je v pravidelném 

intervalu jedné hodiny nastaven „job“, tedy automatická spoušť, která celou databázi 

zálohuje na jiný server a v současné době i do cloudu. Neměl by v tomto případě být 

problém kdykoliv obnovit tato data. 
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4.11 Přínos návrhů 

Přínosem daného návrhu bezpečnostního modulu pro ukládání dokumentů do 

dokumentových knihoven je zvýšení zabezpečení samotného systému IQdoc. V tomto 

duchu tedy vznikl nový produkt s názvem secIQdoc, který dokumenty podle 

definovaných pravidel při vkládání do dokumentových knihoven šifruje a zpětně 

dešifruje. Dalším přínosem je nastavení asset managementu, který ve firmě dříve nebyl 

zaveden. Ten dá společnosti Icontio jasný náhled na data a informace a jejich členění. 

Přínosem bylo také navržení dvoukolového paralelně-sériového workflow, jehož návrh 

vyplynul z analýzy systému. Tato utilita, která je součástí návrhu secIQdoc, tedy dovoluje 

kombinovat dva druhy workflow, přičemž jsou na sobě vzájemně závislé. 
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4.12 Ekonomické zhodnocení 

V této podkapitole bude popsáno celkové ekonomické zhodnocení návrhu systému 

secIQdoc a dalších s tím souvisejících prvků. 

4.12.1 Náklady na implementaci 

V této podkapitole bude popsáno ekonomické zhodnocení z pohledu implementace 

a ostatních dílčích akcí návrhu. 

Tabulka 2: Náklady na implementaci secIQdoc 

Zdroj: (VLASTNÍ) 

Položka Sazba [Kč] 

Analýza 8 000 Kč 

Návrh bezpečnostního modulu 20 000 Kč 

Vytvoření Asset managementu 8 000 Kč 

Návrh dvoukolového paralelně-sériového WF 3 000 Kč 

Grafické úpravy systému 3 000 Kč 

Implementace 50 000 Kč 

Testování 8 000 Kč 

Celkem 100 000 Kč 

Položky v tabulce jsou vyčísleny následujícím způsobem: odhad pracnosti [hod] * 

hodinová sazba firmy Icontio pro středně velký projekt. 

4.12.2 Přínosy 

Ušetřené náklady, z pohledu využívání systému uživateli, nejsou takřka vyčíslitelné, ale 

jednoznačně jsou vyčíslitelné z pohledu administrátora firemního ICT a administrátora 

document management system secIQdoc. Samotné vyčíslení je možné vidět v následující 

tabulce. 

Tabulka 3: Ušetřené náklady 

Zdroj: (VLASTNÍ) 

Položka Sazba [Kč] 

Správa uživatelů AD 60 000 Kč 

Správa uživatelů secIQdoc 40 000 Kč 

Celkem 100 000 Kč 

Položky v tabulce jsou vyčísleny stejně jako v předešlém případě a to následujícím 

způsobem: odhad pracnosti [hod] * hodinová sazba firmy Icontio pro středně velký 

projekt. 
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 Z pohledu hůře vyčíslitelných přínosů se jedná jistě o zvýšení bezpečnosti celého 

systému, zlepšení důvěry, zjednodušení administrace uživatelů spojené se systémem 

secIQdoc, rozšířené možnosti využití. 

4.12.3 Prodejní cena s bezpečnostním modulem 

Společnost Icontio ČR s.r.o. tento systém využívá sama, ale také ho nabízí jako 

softwarové řešení document management system jiným společnostem. Je možné 

konstatovat, že díky bezpečnostnímu modulu a všem rozšířením a náležitostem, které 

byly v práci navrhnuty, se zvýší jeho prodejní cena cca o 20% - 30% z prodejní ceny 

IQdoc. Prodejní cena systému zde nebude uvedena z důvodu utajení před konkurencí. 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práci byla rozebrána problematika týkající se fyzického zabezpečení 

dokumentů vkládaných do Document Management System (DMS). Dalšími dílčími 

návrhy, vyplývajícími z analýzy, byly vytvoření Asset managementu, návrh 

dokumentových knihoven, návrh vícekolového workflow a celkové zlepšení procesu.  

Tyto faktory by měly zajistit celkové zvýšení zabezpečení systému a samotných 

interních dokumentů a informací. Navrhovaná metoda šifrování je složena z několika 

částí. Velice důležité je využití metody broadcast encryption, která se stará o generování 

skupinových klíčů, složených z klíčů uživatelů dané skupiny. Jedná se o to, že daný 

uživatel je v dané skupině, ve které má být, má v ní oprávnění a po samotném ověření 

může dešifrovat jakýkoliv soubor. Samotný šifrovací algoritmus je postaven na metodě 

asymetrickém šifrování RSA. Jsou zde navrženy, jako součást řešení, automatické 

spouště na různé události, které systému zajistí automatičnost bez nutnosti jakýchkoliv 

zásahů administrátora. Systém by díky návrhům zpracovaným v diplomové práci měl být 

jednodušší a přehlednější než byl doposud. V systému pojmenovaném secIQdoc by měly 

být také rozšířené možnosti ve využití schvalovacího workflow, které zjednoduší práci a 

sníží procesní čas. Dále se v návrhu řešení vytvářely dokumentové knihovny, role a 

oprávnění, které nad nimi běžely, a také segmentace uživatelů v Active Directory pro 

jednoduché a intuitivní zařazování a synchronizaci skupin. Vytvoření Asset 

managementu přinese společnosti Icontio jasný pohled na data a informace. Vždy bude 

jasné podle předepsaných pravidel, o jaká data či informaci se jedná.  

Při samotném ekonomickém hodnocení byly náklady na implementaci odhadem 

vyčísleny na částku 100000 Kč. Samotný přínos, kde je počítáno s ušetřeným ročním 

časem administrátora ICT a administrátora secIQdoc, byl odhadnut na 100000 Kč/rok. 

Jelikož se jedná o produkt, který společnost Icontio nabízí ve svém portfoliu svým 

zákazníkům, jeho cena, díky bezpečnostnímu modulu a dalším dílčím vylepšením 

systému, řádově o 20% - 30% vzroste. 
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