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Abstrakt  
Tato diplomová práce se zabývá problematikou doménové struktury. Hlavní náplní této 

práce je analýza a návrh zavedení doménové struktury ve firm . Doménová struktura 

bude zavedena z důvodu nevyhovujícího současného ešení a zvýšení bezpečnosti. Jméno 

této společnosti nebude v práci uvád no.  

Abstract 
This master`s thesis deals with domain structure. The main concern of this work is 

analysis and implementation of the Domain Structure in a company. Domain structure 

will be introduced because of the current unsatisfactory solutions and increase 

information security. The name of the company is not specified in this thesis. 
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ÚVOD 
ICT prost edky jsou v současné dob  využívány tém  v každém podnikatelském odv tví, 

státní správ  a různých dalších oborech nap íč celým spektrem trhu. Proto je důležité, aby 

všechny ICT prost edky, které jsou ve firmách využívány, byly využity efektivn  a ku 

prosp chu zam stnancům v každodenní práci. 

Bezpečnost celého ešení je jeho velmi důležitým prvkem. Spousta firem nebere p íliš v 

potaz zabezpečení firemní sít , ani firemních notebooků, které mají zam stnanci velmi 

často k dispozici. Pokud nejsou tyto počítače zabezpečeny, může často docházet 

k instalacím zbytečného softwaru, ze strany špatn  vzd laných zam stnanců. Po p ipojení 

počítače do firemní sít  pak může dojít k jejímu ohrožení a také k potencionálnímu 

ohrožení firemních dat, a to jak v podob  ohrožení informačního systému, tak v podob  

sdílených dat, které se často ve firmách využívají. Díky t mto potencionálním hrozbám 

poté dochází k dalším nákladům pro společnosti, které musejí vynaložit na správu a 

údržbu ICT prost edků svých zam stnanců.  

Tato práce provede důkladnou analýzu vybrané firmy a jejího firemního prost edí, 

podívám se na všechny procesy a činností, které se ve firm  provád jí a zjistím, jak 

zam stnanci pracují z pohledu využití ICT prost edků. Výstupem této analýzy bude návrh 

pro zavedení doménové struktury s centrálním uložišt m do společnosti.  

Druhá část práce popisuje všechna teoretická východiska, ze kterých bude v práci 

vycházeno a které práce využívá. 

Poslední část práce se bude v novat vlastnímu návrhu ešení. V práci bude jako projekt 

popsáno zavedení doménové struktury s centrálním uložišt m do společnosti. Návrh bude 

obsahovat hardwarové prost edky, které jsou pro tuto zm nu pot ebné. Dále budou 

popsány všechny bezpečnostní politiky, využití VPN p ipojení, návrh sm rnic a také 

doporučení struktury samotného uložišt  dat. 

Návrhová část také obsahuje část projektového ízení, celá práce je brána jako projekt. 

V projektu bude provedena analýza rizik, ohrožující kompletaci projektu. Zavedení 

doménové struktury bude dále popsáno prost ednictvím Lewinova modelu zm n a bude 

také provedena časová analýza celého projektu.   
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Vymezení problému a cíle práce 
Cílem práce je zavedení doménové struktury do firmy s centrálním uložišt m dat. 

Návrh zavedení musí být v souladu se stanovenými požadavky investora a také odpovídat 

všem normám a omezením, které se k obsahu práce vztahují.   

Sumarizace použitých metod v analytické časti  

- dotazování (vedoucí́ diplomové práce, kolegové v zam stnáníě  

- vyhledání subjektu a identifikace problému v tomto subjektu  

- zjišt ní primárních dat Ěinformace o společnosti, analýza problému, potvrzení 

problému, požadavky od společnostiě  

- analýza – syntéza Ěanalýza problémů, návrh možného ešeníě  

- dotazování (opakované́ dotazování zam stnanců̊ ve společnosti, vedení 

společnosti, vedoucího diplomové práce)  

- komunikace s vedením společnosti  

- zpracování získaných dat Ětvorba dokumentace, nástroje MS VISIO 2013, MS 

Word, MS Excel)  
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1 Analýza současného stavu 
Po domluv  se společnosti, s jejíž spolupráci je moje diplomová práce vypracována 

nebudu zve ejňovat její jméno. Společnost bude v celé práci uvád na jako ABC s.r.o.  

Následující kapitola se bude v novat analýze současného stavu ve společnosti. Pozornost 

bude v nována zejména následujícím bodům: 

x Informace o firm , včetn  organizační struktury Ěkam je začlen no ICTě 

x Síť 

x Použitý HW 

x Použitý SW 

x Ukládání dat 

x Způsoby komunikace 

x Autentizace uživatelů 

x P ístupová práva 

x Sm rnice a pravidla 

x Požadavky investora 

x Shrnutí analýzy 

1.1 Informace o firmě 
ABC s.r.o. byla založena v roce 2002 v Brn . Jde o personální agenturu, která za dobu 

svého působení na trhu narostla do v tších rozm rů a rozší ila se po celé české republice.  

V dnešní dob  se může prezentovat n kolika svými úsp chy, zejména jde o: 

- V současné dob  jde o nejv tší českou personální agenturu v oblasti Recruitmentu 

- Denn  se provádí aktualizace databázi pracovních nabídek, více než 1 700 pozic 

je každý den on-line. 

- Každý rok společnost ABC s.r.o. pomůže najít zam stnání více než 2 600 

uchazečům z celé ČR. 

- Uchazečům nabízejí bezplatnou radu a pomoc p i hledání jejích nového 

zam stnání 

- V síti regionálních poboček v celé ČR a oborových divizích mohou uchazeči 

využít služeb Ř0 zkušených konzultantů. 
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Díky t mto úsp chům se mohla firma rozši ovat a zakládat pobočky v dalších m stech. 

Současné pobočky společnosti jsou: 

- Praha 

- Brno 

- Ostrava 

- Olomouc 

- Plzeň 

O chod poboček se stará p ibližn  100 zam stnanců. Tento počet se však stále m ní, 

protože firma neustále roste a hledá nové kvalifikované a zejména kvalitní pracovníky. 

Všichni zam stnanci společnosti si zakládají na profesionálním jednání se svými klienty, 

navázání vzájemné dův ry, souladu, porozum ní a dlouhodobé spolupráce. Díky tomu 

může společnost ABC s.r.o. sledovat růst svých klientů a p ípadn  nabídnou další pomoc 

v budoucnosti.  

Společnost ABC s.r.o. spolupracuje s velkým množstvím dalších firem nap íč celým 

spektrem trhu, pro které shání zam stnance. Mezi nejznám jší klienty v jednotlivých 

průmyslech pat í: 

- Informační technologie ĚDHL, IBMě 

- Elektrotechnika (Miele, Epson, Honeywell, Sony) 

- Strojírenský průmysl ĚBosch, ABB, Siemensě 

- Automobilový průmysl ĚHyundaiě 

- Bankovnictví, pojišťovnictví ĚING, AXAě 

ĚZdroj: čerpáno z oficiálních stránek firmy – název neuvád ně 
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1.1.1 Organizační struktura 

Organizační struktura firmy je zachycena na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 1: Organizační struktura společnosti ABC s.r.o. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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1.2 Síť 
Počítačová síť není ve společnosti ABC s.r.o. mezi jednotlivými pobočkami nikterak 

propojená. Z důvodů neexistence vzájemného propojení nelze na server do Brna 

p istupovat z dalších poboček. P istup k centrálnímu serveru mají pouze zam stnanci 

z brn nské sít .  

Každá pobočka má v současné dob  zavedenou pouze jednoduchou síť, která je ešena 

vždy lokálním providerem a p ipojení je spravováno správci budovy ve kterých jsou 

pronajaté prostory pro kancelá e společnosti.  

Společnost má zavedené vlastní IT odd lení, které se stará o různé incidenty související 

s provozem a chodem jednotlivých firemních počítačů a serveru. V tšina incidentů je 

ešena vzdálenou správou.  

Na všech pobočkách společnosti ABC s.r.o. je z ízené vysokorychlostní p ipojení 

k internetu od různých místních providerů. U každého providera však byla domluvena 

smluvní rychlost 60/60 MB. Tato rychlost je pro všechny účely firmy pln  dostačující.  

1.2.1 Brno 

Jde o hlavní centrálu společnosti. V prostorách kancelá í v Brn  se nachází nejvíce 

zam stnanců, p ibližn  kolem 50. Využívaná síťová tiskárna pro všechny zam stnance 

pobočky.  

V budoucnu je možné rozší ení p ibližn  o 30 zam stnanců a další síťové prvky. 

1.2.2 Praha 

Pobočka, která má p ibližn  15 zam stnanců. Využívaná síťová tiskárna pro všechny 

zam stnance pobočky.  

V budoucnosti je možné rozší ení p ibližn  o 10 zam stnanců a další síťové prvky. 

1.2.3 Ostrava 

Pobočka, která má p ibližn  5 až 10 zam stnanců. Využívaná síťová tiskárna pro všechny 

zam stnance pobočky.  

V budoucnosti je možné rozší ení p ibližn  o 5 zam stnanců a další síťové prvky. 
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1.2.4 Olomouc 

Pobočka, která má p ibližn  5 až 10 zam stnanců. Využívaná síťová tiskárna pro všechny 

zam stnance pobočky.  

V budoucnosti je možné rozší ení p ibližn  o 5 zam stnanců a další síťové prvky. 

1.2.5 Plzeň 

Pobočka, která má p ibližn  5 až 10 zam stnanců. Využívaná síťová tiskárna pro všechny 

zam stnance pobočky.  

V budoucnosti je možné rozší ení p ibližn  o 5 zam stnanců a další síťové prvky. 

1.3 Použitý SW 
Server neobsahuje žádný výpočetn  náročný specializovaný software. Společnost pro 

svoji činnost využívá účetní software Pohoda pro správu faktur a software Pamica pro 

správu personalistiky a mezd. K tomuto softwaru, který je instalován na server má p es 

klienta instalovaného na vlastním pracovním notebooku p ístup pouze vedení společnosti 

a účetní.  

Na pracovních noteboocích je instalován b žný kancelá ský software. Zejména jde o 

software jako: 

x Webový prohlížeč ĚGoogle Chrome, Operaě 

x Skype 

x Antivirus (ESET) 

x Adobe Reader 

x Office ĚOutlook, Word, Excel…ě 

Spousta uživatelů má bohužel k tomuto softwaru, který je pot ebný pro práci, instalováno 

i velkou adu dalšího nepot ebného softwaru. Tento software dost často samotnému 

počítači škodí a nem l by být na pracovních za ízeních instalován.  

Všichni uživatelé také využívají webovou aplikací, ta slouží jako informační systém pro 

správu svých klientů. 

Jako poštovní server je využíváno služeb společnosti Microsoft a jejich balíčku Office 

365. 
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1.4 Data společnosti 
Zam stnanci společnosti ABC s.r.o. nejčast ji ke své práci využívají tabulkové a textové 

editory. Každý den pracují s adou textových dokumentů, zejména s životopisy. 

Nejčast jší formáty t chto souborů jsou .doc, .docx, .pdf. Pro různé p ehledy a další 

zobrazení jsou také využívány tabulkové sešity .xls, .xlsx.  

S t mito soubory je nutné pracovat každý den, n kdy využívá stejný soubor b hem 

jednoho dne i více zam stnanců. V současné dob  je nutné si soubory p eposílat nebo 

vym ňovat pomocí p enosných disků. Tento způsob je často velmi komplikovaný a 

nepohodlný pro uživatele.  

1.5 Ukládání dat 
Ukládání dat ve společnosti ABC s.r.o. není nijak centráln  ešeno nap íč všemi 

pobočkami. Pouze na pobočce v Brn  je část uložišt  na centrálním serveru vyhrazena 

pro sdílené disky, které využívají n kte í zam stnanci pro ukládání firemních dat. Tyto 

disky mají sdílené na svých pracovních počítačích a mohou tak s nimi pracovat.  

Zam stnanci na ostatních pobočkách využívají pro ukládání dat pouze disky svých 

pracovních počítačů nebo disky externí.  

1.6 Způsoby komunikace 
Nejčast jším komunikačním kanálem mezi zam stnanci je e-mailová komunikace. 

N kte í zam stnanci také využívají aplikaci Skype, zejména pokud jde o neformální 

formu komunikace.  

Pokud jde o vzájemnou vým nu dat, není v současné dob  žádné centrální ešení. V tomto 

důsledku je pro vzájemnou vým nu dat využíváno nejvíce USB nebo externích disků. 

Tento způsob komunikace se pro společnost ABC s.r.o. stává zdlouhavým a také velmi 

neefektivním. Více se tato neefektivnost projevuje na v tších pobočkách, a to zejména 

v Brn  a Praze. Čím více zam stnanců na jedné pobočce, tím více je tento zavedený 

způsob mén  efektivní a komplikuje každodenní práci.  
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1.7 Autentizace uživatelů 
Jelikož není ve firm  zavedeno žádné centrální p ihlašování k serveru, ani žádné účty, 

není zavedena ani žádná politika pro autentizaci uživatelů. V současné dob  je čist  na 

zam stnancích společnosti ABC s.r.o. jaká hesla využívají pro své pracovní počítače.  

1.8 P ístupová práva 
P ístupová práva nejsou ve společnosti nijak ešena, v současné dob  totiž velká část 

zam stnanců nep istupuje k serveru, kam by mohla mít p ístup. Jediná pobočka 

s p ístupem na server je Brno. P ístupová práva jsou zde nastavena tak, že na disku 

serveru je jedna sdílená složka, ke které mají p ístup všichni zam stnanci. Tuto složku 

mají poté p ipojenou jako disk na svém počítači. Ve společnosti totiž není využíváno 

žádných doménových účtů a p ístupová práva nejsou ešena.  

S růstem společnosti je takto nastavená politika dále neúnosná a bezpečnostní politika 

p ístupů se stává velkým rizikovým faktorem.  

1.9 Směrnice a pravidla 
V současné dob  nejsou ve společnosti ABC s.r.o. stanovena žádné zvláštní sm rnice a 

pravidla pro využívání ICT prost edků. Každý zam stnanec dostane p í nástupu do 

společnosti firemní notebook, který si může nosit i domů a využívat jej pro soukromé 

pot eby.  

Pro zam stnance v Brn , kte í využívají sdílený disk na serveru pro ukládání dokumentů 

je stanoveno, že na tento disk se ukládají pouze a výhradn  firemní dokumenty a soubory. 

Tento disk není vyhrazen pro soukromá data uživatelů.  

1.10 Požadavky investora 
Z důvodů neustálého růstu společnosti ABC s.r.o. dochází k častým provozním 

problémům souvisejícím s ICT za ízeními. Z tohoto důvodu by společnost, která je 

zároveň investorem projektu, pot ebovala zásadn  zm nit způsob využívání ICT za ízení 

a celou tuto práci ud lat efektivn jší pro své zam stnance.  

Investor nov  požaduje zavést centrální uložišt  dat, které by využívali všichni 

zam stnanci nap íč všemi pobočkami. P ístup k tomuto uložišti musí být zabezpečený a 

uložišt  se bude nacházet na serveru, který je na centrální pobočce v Brn .  
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Dalším požadavkem je zjednodušit instalaci programů a softwaru, který se využívá na 

více firemních počítačích. Investor chce docílit, aby se nemusela instalace provád t na 

každý počítač zvlášť. Zároveň by rád tímto ešením zlepšil bezpečnost využívání 

firemních notebooků, které dostávají zam stnanci pro vykonávání své práce. Pro zvýšení 

bezpečnosti investor také požaduje omezení instalace libovolného softwaru na firemní 

notebooky. Díky tomuto omezení si investor slibuje snížení počtu incidentů, které 

vznikají z důvodů instalací škodlivého softwaru. Pokud se sníží počet t chto incidentů 

dojde také ke snížení nákladů společnosti, které se vynakládají navíc pro IT odd lení za 

ešení incidentů.  

Požadavkem investora je dále, aby n kte í zam stnanci m li zabezpečený p ístup 

k centrálnímu uložišti a serveru také z míst mimo firemní síť. Zejména půjde o p ípady, 

kdy jsou zam stnanci na služebních cestách nebo mají povolenou práci z místa bydlišt .  

Cílem je zlepšit a vytvo it efektivn jší prost edí pro komunikaci a spolupráci mezi 

zam stnanci jak na pobočkách, tak nap íč pobočkami po celé republice. Pokud by bylo 

ešení napln no, povede i ke zvýšení IT bezpečnosti celé společnosti.  

1.11 Shrnutí analýzy 
Z požadavků investora vyplývá, že nejv tším problémem ve společnosti je neefektivní 

komunikace, a to jak mezi zam stnanci na pobočkách, tak mezi pobočkami navzájem. Ve 

společnosti ABC s.r.o. je také problém s využíváním firemních notebooku, často dochází 

k incidentům, které musí ešit IT odd lení, které spravuje dané počítače. Tím firm  

narůstají náklady. P í růstu společnosti a nástupem více zam stnanců narážíme také na 

problém s instalací různého softwaru na více za ízení. V současném stavu je nutné 

instalovat software na každý počítač zvlášť a tím také dochází k prodlužování doby 

instalací. Ve společnosti také úpln  chybí jakákoliv centrální zpráva účtů a ICT za ízení. 

Nov  chce také investor zavést centrální uložišt  na pobočce v Brn . K tomuto uložišti 

budou mít p ístup všichni zam stnanci. 

Nedostatkem společnosti je také absence jakýchkoliv sm rnic a pravidel pro práci s ICT 

prost edky.  
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1.12 SWOT 
Následující kapitola na záv r celé analýzy provádí SWOT analýzu pro shrnutí celého 

projektu.  

Jednotlivé písmenka zkratky SWOT znamenají: 

x S = Strengths ĚSilné stránkyě,  

x W = Weaknesses ĚSlabé stránkyě,  

x O = Opportunities ĚP íležitostiě,  

x T = Threats (Hrozby). 

 

S W 

x Usnadn ní práce 

x Zvýšení efektivnosti práce 

x Snadn jší spolupráce mezi 

zam stnanci 

x Zvýšení bezpečnosti 

x Vlastní uložišt  dat 

x Nové vybavení 

x Jasn  stanovené sm rnice 

x T žko m itelný výsledek 

x Nutnost zm ny zavedených 

pracovních postupů 

x V tší omezení zam stnanců 

x Vynaložení finančních prost edků 

x Nemožnost napojení Mac OS na 

doménové ešení Windows 

O T 

x V tší p ehled o zam stnancích 

x P ehled o p ístupech na server 

x Snadné možnosti rozší ení 

síťové infrastruktury, p i 

zachování stejného modelu 

x Možnosti definovat skupinová 

zabezpečení pro uživatele 

x Nep izpůsobivost zam stnanců  

x Nekompatibilní hardware 

x Špatn  zvolená velikost uložišt  

x Nerealistický časový plán 

x Opožd ní dodávky hardwaru 

x Špatn  klimatizovaná serverovna 

Tabulka 1:SWOT analýza ĚZdroj: Vlastní zpracováníě  
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2 Teoretická východiska práce 
Teoretická východiska této diplomové práce se budou zam ovat zejména na Microsoft 

Active Directory a všechny součástí, které s touto službou souvisejí. Částečn  bude také 

zmín na bezpečnost počítačové sít , zejména z pohledu VPN síti. Poslední část 

teoretických východisek se bude v novat teorii projektového ízení. 

2.1 AAA 
Authentication, Authorization, Accounting neboli AAA architektura. U nás označováno 

také jako autentizace, autorizace a účtování. Jde o rozší ení zabezpečení celé síťové 

infrastruktury. Hlavním cílem této architektury je zamezení neoprávn ného p ístupu do 

sít . AAA komunikuje s lokální databázi nebo centrálním serverem (RADIUS, 

TACACS+) kde jsou uloženy údaje o uživatelských účtech a ov uje p ihlašovací údaje. 

Pro maximální dostupnost služeb AAA je vhodné využít redundantní zapojení AAA 

serverů, p i výpadku jednoho z nich tak nedojde k omezení poskytovaných služeb. Pokud 

využíváme více AAA serverů, je také nutné udržovat údaje na všech serverech 

synchronizované. ĚPetrovič, Kost nec, 2012ě 

2.1.1 Authentication – Autentizace 

Úkolem autentizace je jednoznačné určení uživatele, který musí prokázat svoji totožnost. 

Uživatel p i p ístupu k systému využívá nejčast ji své uživatelské jméno a heslo. N kdy 

se také využívá čipových karet, certifikátů nebo také biometrických údajů Ěotisk prstuě. 

Na základ  t chto údajů poté systém rozhodne o povolení nebo zamítnutí p ístupu pro 

uživatele. Údaje o p ihlašovacích p ístupech uživatelů se ukládají do lokálních databází 

nebo do databáze vzdáleného ov ovacího serveru. Autentizace může být: ĚPetrovič, 

Kost nec, 2012ě 

x Jednosm rná – ov ení pouze jedné strany vůči druhé 

x Obousm rná – ov ení obou stran navzájem 

ĚPetrovič, Kost nec, 2012ě 

2.1.2 Authorization – Autorizace 

Autorizace nastává po autentizaci, pokud je tedy úsp šná. Autorizace je p id lení všech 

prost edků uživateli, ke kterým má na základ  svých oprávn ní v systému p ístup a může 
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tak s nimi pracovat. Jednotlivý uživatelé mohou mít nastavena různá práva pro své 

chování v systému. ĚPetrovič, Kost nec, 2012ě 

2.1.3 Accounting – Účtování 
Poslední část celého procesu je účtování. Můžeme také označit jako zaznamenávání 

veškerého chování uživatele v systému. Zaznamenává se, s jakými prost edky uživatel 

pracoval a co s nimi p esn  d lal. (Wenstrom, 2003) 

2.2 Audit 
Audit je nezávislý, systematický a také dokumentovaný proces pro získávání důkazů a 

pro jejich následné objektivní hodnocení. Tato hodnocení mají za cíl stanovit rozsah, ve 

kterém budou spln ny p edem stanovená kritéria. ĚOndrák, Sedlák, Mazálek, 2013ě 

Audit jako takový může být trojího typu: 

1) Interní audit – tento audit si provádí organizace sama 

2) Externí organizací se vztahem k auditované organizaci – audit provád n externí 

organizací se smluvním vztahem k auditované organizaci 

3) Nezávislý externí audit – audit provád n nezávislou t etí stranou, nemá 

s auditovanou organizací žádný vztah. V tšinou provád n pro pot eby certifikace.  

ĚOndrák, Sedlák, Mazálek, 2013ě 

2.3 SSO 
Metoda SSO, tedy single sign-on, je metodou jednoho p ihlášení. Dovoluje uživateli 

využít pouze jedny p ihlašovací údaje pro p ístup k více aplikacím. Odpadá tak 

opakované p ihlašování pro uživatele, pokud jsou tedy aplikace u stejného zdroje pro 

ov ení údajů. Na serverových ešeních s operačním systémem Windows a nasazeným 

doménovým ešením Active Directory to znamená, že uživatel ov í své p ihlašovací 

údaje vůči domén  p i prvotním p ihlášení do profilu a poté již má pomocí t chto údajů 

p ístup k dalším aplikacím využívající doménové účty, bez nutnosti dalšího zadávaní 

p ihlašovacích údajů. (Stanek, 2009), (Desmond, Richards, 2013) 

2.4 BYOD – NAC 
BYOD – Bring Your Own Device je povolení od vedení společnosti p inést svá za ízení 

Ěnotebooky, chytré telefonyě do firemního prost edí. Toto povolení a určitá výhoda pro 
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zam stnance sebou nese jisté bezpečnostní hrozby, kterými se zabývá zejména NAC – 

Network Access Control. Jde o kontrolu p ístupů k síti, je to proaktivní ešení, které 

chrání síť p ed neautorizovaným p ístupem uživatelů, nechrán nými koncovými 

za ízeními a dalšími kontroverzními systémy. NAC nabízí systém ízení p ístupu k síti, 

ten umožní vynucení bezpečnostní politiky pro koncové pracovní stanice. NAC se skládá 

z hardwarových a softwarových prost edků nebo kombinaci obojího. ĚOndrák, Sedlák, 

Mazálek, 2013) 

Správné ešení NAC by m lo obsahovat následující: 

x Vyhodnocení bezpečnostního stavu za ízení p ed jeho p ipojením do sít  

x P esunutí uživatelů nesplňující bezpečnostní požadavky do karantény nebo jejich 

úplné odmítnutí 

x ízení konektivity do sít  na základ  identity 

x ízení p ístupu k firemním systémům na základ  bezpečností politiky a identity 

x Postupné vyhodnocování bezpečnostního stavu za ízení po celou dobu jeho 

p ipojení 

Pokud je NAC nasazeno správn , má poté n kolik p ínosů pro společnost. Zejména jde o 

redukování neplánovaných výpadků sít , bezpečn jší koncové stanice, mén  

bezpečnostních incidentů, jednotné ízení p ístupu do systému, bezpečný vzdálený 

p ístup a také bezpečný p ístup t etích stran. ĚOndrák, Sedlák, Mazálek, 2013ě 

2.5 Radius 
Označuje uživatelskou vytáčenou službu, která se využívá pro vzdálenou autentizaci nebo 

RADIUS protokol ĚRemote Authentication Dial in User Serviceě. Hlavní funkčností 

protokolu je zamezení neoprávn ného p ístupu do sít  a zamezení vniknutí. Díky t mto 

vlastnostem tak můžeme mluvit o zvýšení bezpečnosti celé sít . RADIUS slučuje služby 

autentizace a autorizace, a naopak odd luje účtování. Pat í k protokolům AAA popsaných 

v kapitole 2.1. RADIUS se nejčast ji využívá s dalšími AAA protokoly, zejména 

s protokolem KERBEROS nebo TACACS+. Je možné jej kombinovat i s lokálními 

bezpečnostními databázemi. Protokol RADIUS se implementuje do síťových prvků, které 

se nasazují do sít . (Wenstrom, 2003) 
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RADIUS protokol autentizuje uživatele na síti, uživatelské p ihlašovací údaje jsou 

uloženy v databázi na RADIUS serveru. P i p ístupu uživatele do sít  se ov í jeho údaje 

vůči RADIUS serveru a ten poté dává informace na switch, jestli uživatel může být 

propušt n do sít . RADIUS server může také zasílat informace o p ipojeních, nap íklad 

IP adresu uživatele. RADIUS server komunikuje s p ístupovým switchem za pomocí PAP 

(Password Authentication Protocol) nebo CHAP (Challange Handsake Authentication 

Protocolě. P ístupový switch posílá uživatelské jméno s heslem na RADIUS server a ten 

ve své databázi uživatelů ov uje údaje, poté posílá informace o povolení nebo zamítnutí. 

(Wenstrom, 2003) 

2.6 Bezdrátová bezpečnost 
Bezpečnost bezdrátových sítí je jako u ostatních zam ena na ízení p ístupu a 

dův ryhodnosti. ízení p ístupu využívá zejména autentizaci a pomocí ní se snaží 

zabránit neautorizovaným uživatelům a neoprávn né komunikaci. Pokud je ízení 

p ístupů v bezdrátových sítích správné, m lo by pomáhat uživatelům, kte í mají mít 

p ístup, p ipojovat se pouze k dův ryhodným bezdrátovým bodům. Bezpečnost 

bezdrátových sítí není založena pouze na ízení p ístupů. Důležitým bezpečnostním 

prvkem pro ochranu p enášených dat je šifrování pomocí klíčů, které zná a využívá pouze 

odesílatel a p íjemce dat. Šifrování datového p enosu se využívá pro p enesení 

nedoručených dat a jejich následné p ečtení pouze oprávn ným uživatelem. ĚPetrovič, 

Kost nec, 2012ě 

Základním zabezpečením bezdrátových sítí je SSID, WEP a ov ování pomocí MAC 

adresy. SSID je názvem sít , zamezuje tedy p ipojení t m uživatelům, kte í neznají 

správný název sít . WEP je metodou šifrování, která využívá 40 nebo 12Ř bitů dlouhý 

klíč, který je obvykle staticky definován administrátorem. Metoda WEP není již velmi 

bezpečná a rozlušt ní statistického hesla není v současné dob  p íliš složité. Ov ování 

pomocí MAC adres funguje na principu, že p ístup do sít  je povolen pouze t m za ízením 

jejichž MAC adresa se nachází v p ístupové tabulce. (Petrovič, Kost nec, 2012ě 

Další metodou, která se využívá v bezdrátových sítích je metoda WPA nebo WPA 2. Tyto 

metody využívají pro ov ení klienta heslo nebo p ístupový identifikační kód, a to jak na 

stran  klienta, tak na stran  bezdrátového p ístupového bodu. P ístup tedy klient dostane 
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jen v tom p ípad , pokud jeho heslo souhlasí s heslem uloženém v p ístupovém bodu. 

Tato metoda je bezpečn jší než WEP a je také více využívána. ĚPetrovič, Kost nec, 2012) 

Zabezpečení všech t chto metod je vhodné použít pouze v domácích sítích, malých 

podnikových sítích nebo tam kde nedochází k p enosu velmi důležitých dat. V ostatních 

p ípadech je nutné použít rozši ující prvky zabezpečení jako nap íklad: 

x Protokol IEEE 802.1x – umožňuje vzájemné ov ení a dynamické šifrovací klíče 

pro každého klienta a každé spojení 

x TKIP rozší ení – použití WEP šifrování formou vým ny sdílených klíčů pro 

každý paket, kontrola integrity dat, časté zm ny inicializačního vektoru a vysílaní 

st ídajících se klíčů 

x AES – silné a bezpečné šifrování 

x IPS (Instrusion Prevention System) – lokalizační služby 

x MFP (Management Frame Protection) – šifrované ídící rámce bezdrátové sít  

Bezpečnost bezdrátových sítí není hlavní náplní této práce, proto nebude o jednotlivých 

metodách zabezpečení pojednáváno do v tších detailů. ĚPetrovič, Kost nec, 2012ě 

2.7 Bezpečnostní směrnice pro uživatele 
Jde o dokument, který stanovuje tzv. minimální bezpečností pravidla pro uživatele. Tento 

dokument stanovuje pravidla a tvo í návod, jak by se správn  m l uživatele chovat p i 

práci s výpočetní technikou. ĚOndrák, Sedlák, Mazálek, 2013ě 

Základní bezpečnostní zásady: 

x Dostatečn  dlouhá hesla 

x Vyhýbat se snadno uhodnutelným heslům Ějména, data narozeníě 

x Nesd lovat svá hesla t etím osobám 

x Neposílat své p ihlašovací údaje e-mailem 

x Neotevírat a neodpovídat na podez elé e-mailové zprávy 

x Používat firewall a aktualizovaný antivirus ĚOndrák, Sedlák, Mazálek, 2013ě 
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Takto vytvo ený dokument by m l obsahovat minimáln  následující body: 

1) Úvod 

2) Obecné zásady práce s ICT 

3) Zahájení práce s ICT – p ihlášení 

4) Vkládání a zpracování dat 

5) Ukončení práce 

6) Monitoring a audit 

7) ešení krizových situací a bezpečnostních incidentů 

ĚOndrák, Sedlák, Mazálek, 2013ě 

2.8 Adresá ová služba 
Adresá ová služba je službou, která poskytuje nezbytnou infrastrukturu pro vytvá ení 

adresá e, zejména pro pot eby organizace. Samotný adresá  je uložená kolekce informací 

o různých typech prost edků. Tyto distribuované prost edky musejí být jednotlivý 

uživatelé schopni najít a používat. Stejn  jako správci sítí je musejí být schopní spravovat. 

Adresá ová služba ukládá všechny informace, které jsou využity ke správ  a použití 

distribuovaných služeb na jednom míst . Služba poskytuje spolupráci jednotlivých 

prost edků. Navíc je zodpov dná za zprávu identit, ov ení p ístupů a kontrolu vztahů 

mezi jednotlivými prost edky. Díky tomu, že adresá ová služba poskytuje tyto hlavní 

funkce musí být úzce svázána s bezpečnostním zabezpečením síťového operačního 

systému a také s jeho funkcemi pro správu. 

Principem adresá ové služby je poskytování prost edků k definici a údržb  síťové 

infrastruktury, soustavné provád ní správy systému a kontrole prost edí pro jednotlivé 

uživatele. (Stanek, 2009) 

2.8.1 Active Directory 

Adresá ová služba v prost ední Windows Server je Active Directory. Tato služba 

obsahuje adresá , ve kterém jsou uloženy informace o distribuovaných prost edcích a 

službách, které jsou nutné pro jejich využívání. Služba Active Directory je v prost edí 

Microsoft Windows Server podporována od verze Windows 2000. (Stanek, 2009) 
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2.8.2 Domény služby Active Directory  

Domény služby Active Directory, jsou domény, které se využívají v prost edí Microsoft 

Windows. V této domén  služby Active Directory jsou data uložena v jediném, 

distribuovaném uložišti dat. Údržba této služby poté vyžaduje daleko menší rozsah 

správy, a p itom umožňuje snadný p ístup ze všech za ízení umíst ných v sítí. Služba 

Active Directory poskytuje pro využití fyzické a logické struktury, díky kterým lze m nit 

velikost adresá e tak, aby bylo možné jej využít pro různé velikosti společností a síťových 

prost edků. Toto ešení tak lze využít pro široké spektrum společnosti.  

Active Directory jako služba je navržena pro vzájemnou spolupráci s ostatními 

adresá ovými službami a také akceptuje požadavky mnoha různých klientů, využívající 

různá rozhraní. Pro tyto funkce využívá n kolik protokolů. Hlavním protokolem je LDAP 

(Lightweight Directory Access Protocol), jde o standartní protokol adresá ových služeb. 

Služba standardn  podepisuje a šifruje veškerou komunikaci, která využívá tento 

protokol. A to zejména pro ov ení, že data pocházejí ze známého zdroje a nebyla nikde 

zm n na. Pro replikaci mezi dalšími servery se systémem Windows se využívá protokol 

REPL (Reliable Event Logging Protocol). Pokud služba Active Directory pot ebuje 

zasílat zprávy starším klientům, využívá protokol MAPI (Messaging Application 

Programming Interface). Pro bezpečnou správu účtu podporuje služba Active Directory 

také rozhraní SAM ĚSecurity Accounts Managerě. (Stanek, 2009) 

Pro autentizační a autorizační služby je ve služb  Active Directory implicitn  využíván 

protokol Kerberos.  A to zejména díky zajišt ní ochrany dat a současné maximalizaci 

flexibility.  

Celá služba je integrovaná do zabezpečení serveru Microsoft Windows, díky podrobné 

množin  oprávn ní, které využívá, je tak možné ídit p ístup k distribuovaným 

prost edkům v adresá i, stejn  jako k souborům a složkám. (Stanek, 2009) 

2.8.3 Protokol LDAP  

V sítích TCP/IP jde o standardní komunikační protokol. Tento protokol je speciáln  

navržen tak, aby mohl p istupovat k adresá ovým službám takovým způsobem, aby 

nedocházelo ke zvyšováním výpočetních nároků. Současn  definuje operace, pomocí 

kterých lze požadovat a upravovat informace o adresá i.  
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Klienti služby Active Directory využívají protokol LDAP jako komunikační prost edek 

pro spojení s dalšími počítači se spušt nou službou Active Directory, vždy když se 

p ihlašují do sít  nebo p i vyhledávaní sdílených zdrojů. Protokol LDAP se využívá také 

p i správ  Active Directory.  

LDAP je otev ený standard se kterým pracují i jiné adresá ové služby, zejména díky 

tomu, že komunikace mezi adresá i se tímto protokolem usnadňuje. (Stanek, 2012) 

2.8.4 Protokol Kerberos 

Jde o jeden ze základních protokolů všech sítí, na kterých b ží služba Active Directory. 

Kerberos je autentizační protokol, který poskytuje ov ovací mechanismus pro p ihlášení 

uživatele tak, aby mohl p istupovat k aplikacím. Tento protokol byl navržen na 

architektu e klient – server a zejména slouží k ov ení klienta a jeho p ihlášení vůči 

serveru. Klíčovým p ínosem protokolu Kerberos je schopnost uživatele bezpečn  

prokázat svoji identitu a dosáhnout p ihlášení k požadovaným službám. Tento 

zabezpečený protokol zabraňuje odposlouchávání komunikace a znemožňuje její 

zopakování. Díky t mto vlastnostem zaručuje integritu dat.  

Principem práce protokolu Kerberos je využívání dův ryhodné t etí strany. K ov ení 

identity uživatelů využívá časov  omezené tikety pro p ihlášení.  (Desmond, Richards, 

2013) 

2.8.5 Domény DNS 

Služba DNS (Domain Name Systemě je využívaná službou Active Directory. DNS je 

standardní internetovou službou, která jednotlivé skupiny organizuje do hierarchické 

struktury. Služby Active Directory a DNS mají stejnou hierarchickou strukturu, i když 

každá z nich je implementována z různých důvodů. Různé úrovn  v DNS hierarchii 

identifikují jednotlivé počítače a jejich vzájemné vztahy. Vztahy jsou vyjád eny pomocí 

domén. Ty počítače, které jsou ve stejné DNS domén  jsou si blízké. V organizacích se 

t mto doménám íká organizační domény, ko enové domény hierarchie DNS jsou 

nejvyššími doménami. Domény nejvyšší úrovn  jsou základem celé hierarchie služby 

DNS. Jsou tvo eny dle geografického uspo ádaní jednotlivých zemí a jejich označení, 

nap íklad: CZ ĚČeská Republikaě, SK (Slovensko), DE (N meckoě apod. Domén  COM 

se využívá zejména pro komerční organizace.  Podobn  jako jsou organizovány domény 
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nejvyšší úrovn , mohou být organizovány jednotlivé domény i v rámci organizace. 

Nap íklad dle názvu poboček, m st apod. (Stanek, 2009), (Stanek, 2012) 

Jednotlivý klienti služby Active Directory využívají DNS pro nalezení prost edků, tato 

služba p ekládá názvy hostitelů na jejich číselné adresy protokolu IP. Každému počítači 

v domén  je totiž p i azen plnohodnotný název nap íklad server1.microsoft.com, kde 

server1 je název počítače, Microsoft je zde organizační doména a com je doménou 

nejvyšší úrovn .  

Služba Active Directory je pln  závislá na služb  DNS, proto tyto služby musejí být p i 

nasazení Active Directory nasazovány vždy společn  nebo již služba DNS musí být na 

serveru aktivní. (Stanek, 2009), (Stanek, 2012) 

2.8.6 adič domény 

Windows Server lze nakonfigurovat jako samostatný server, členský server nebo adič 

domény. Pokud je server jako adič domény tzv. DC ĚDomain Controller), znamená to, 

že je na n m uložen adresá  služby Active Directory a jde tak o hlavní server celé domény. 

Z důvodů zálohování a p ípadné havárie je důležité mít v domén  ideáln  n kolik adičů 

domény a provád t mezi nimi replikaci. Od verze Windows Server 2008 jsou možné dva 

modely replikace: (Stanek, 2009) 

a) Model replikace multi-master – v tomto modelu může jednotlivé zm ny 

zaznamenat kterýkoliv adič domény a tyto zm ny poté replikuje mezi ostatní 

adiče domény 

b) Model replikace single-master –  primární adič domény zde obsahuje hlavní kopii 

a všechny ostatní adiče domény obsahují záložní kopie primárního adiče 

domény.  

Funkcí adiče domény je ízení všech aspektů uživatelské interakce s doménami služby 

Active Directory. adiče domény vyhledávají objekty ve struktu e, ov ují pokusy o 

p ihlášení uživatelů a další služby. Informace o adresá i jsou ve služb  Active Directory 

logicky rozd leny oddíly. Každý adič domény pak obsahuje kopie všech p íslušných 

oddílů, pokud je nastavena replikace jednotlivých adičů domény. (Stanek, 2009) 

P i replikaci může také dojít ke konfliktu, a to v p ípad , jestliže se na jednotlivém adiči 

domény zm ní n který z atributů a na jiném adiči domény je rozší ena zm na téhož 
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atributu. Samotná služba Active Directory poté rozpozná konflikt a vy eší jej pomocí 

čísla atributu. To se aktualizuje p i jeho vytvo ení a p i jeho každé další úprav . Služba 

tak vybere atribut z aktuáln  vyšším číslem, a to uloží a replikuje na oba adiče domény. 

(Stanek, 2009) 

adiče domény jsou b žn  určeny pro čtení a pro zápis. Od verze Windows Server 200Ř 

je možné adič domény určit pouze pro čtení. Na takovém adiči se nachází replika 

adresá e domény, a ta je určena pouze pro čtení. Na adičích jen pro čtení nejsou 

standardn  uložena žádná hesla a pov ení, mimo ta, která jsou využívána pro 

p ihlašování na tento konkrétní adič domény. Díky této funkcionalit  je vhodné využít 

adiče domény určené pouze pro čtení na pobočkách, kde nelze garantovat správné 

fyzické zabezpečení serveru. (Stanek, 2009) 

2.8.7 Globální katalog 

Globální katalog je adič domény, který ukládá kopie všech uložených objektů 

v doménové struktu e služby Active Directory. Globální katalog musí udržovat vždy 

alespoň jeden adič domény ĚDCě.  

Globální katalog plní následující role adresá e: 

x Vyhledávání objektů 

x Ov ení zaregistrovaného uživatelského jména 

x Poskytování informací o členství v univerzální skupin  a v prost edí s více 

doménami 

x Ov ování odkazů na objekty v rámci doménové struktury 

ĚOndrák, 2015ě 

2.8.8 Group Policy  

Group Policy neboli skupina zásad v prost edí služby Active Directory, je nástroj 

využíván pro hromadnou správu oprávn ní a nastavení. Tyto nastavení se aplikují jak na 

celý počítač, tak na p ihlášeného uživatele. Vytvá ejí se zde tzv. GPO ĚGroup Policy 

Objectě pomocí, kterých lze m nit konkrétní parametry chování počítače nebo uživatele 

v domén . ĚOndrák, 2015ě 
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P íklad využití GP: 

x Aplikace zabezpečení Ězm na oprávn ní na složkách, složitost heslaě 

x Hromadná instalace aplikací 

x Aplikace firemních standardu Ěp edepsaný vzhled plochy, spoušt ní skriptůě 

ĚOndrák, 2015ě 

Objekty GPO se mohou skládat ze dvou částí, první část se aplikuje na počítač a druhá se 

aplikuje na uživatele. Používat se mohou objekty GPO, které obsahují politiky pouze pro 

počítače, pouze pro uživatele nebo kombinaci obojího. (Allen, G. Lowe-Norris, 2005) 

Pravidla dědičnosti GPO v organizačních jednotkách 

Ve struktu e stromu se d dí veškerá konfigurovaná nastavení sm rem dolů. Mohou nastat 

následující scéná e: 

a) Rodič má hodnotu k nastavení, potomek ne 

b) Rodič má hodnotu k nastavení, potomek má hodnotu pro stejné nastavení 

nekonfliktní 

c) Rodič má hodnotu k nastavení, potomek má hodnotu pro stejné nastavení 

konfliktní  

(Allen, G. Lowe-Norris, 2005) 

Jestliže má nastavení GPO konfigurované pro rodičovskou organizační jednotku a stejná 

nastavení politik nejsou konfigurované pro organizační jednotku potomka, poté potomek 

zd dí rodičovská nastavení GPO. (Allen, G. Lowe-Norris, 2005) 

GPO nastavení konfigurované pro rodičovskou organizační jednotku, které nejsou 

v konfliktu s GPO konfigurovanou pro organizační jednotku potomka, potomek zde 

zd dí rodičovské nastavení GPO, a navíc aplikuje svá vlastní nastavení. Takto mohou 

fungovat nap íklad dva p ihlašovací skripty, nejsou spolu nikterak v konfliktu, provedou 

se proto oba.  (Allen, G. Lowe-Norris, 2005) 

GPO nastavení konfigurované pro rodičovskou organizační jednotku, které jsou 

v konfliktu se stejnými nastaveními v jiném GPO, které jsou konfigurované pro 

organizační jednotku potomka. Poté organizační jednotka potomka nezd dí tyto nastavení 
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od rodičovské GPO. Nastavení v politice GPO má prioritu, do té doby, dokud rodič 

nastavení nevypne a potomek provede nastavení, tato zm na potomka je poté ignorována. 

Vypnutí nastavení se totiž d dí v hierarchii sm rem dolů. (Allen, G. Lowe-Norris, 2005) 

2.8.9 Objekty služby Active Directory  
Všechny objekty, které jsou reprezentovány ve služb  Active Directory jsou vytvá eny a 

uloženy jako objekty. Každý objekt má atributy, které definuji jednotlivé druhy 

informací, jež se o objektech ukládají. Každý objekt má ve služb  Active Directory různé 

atributy. Nap íklad u objektu User Ěuživatelě jde o atributy jako: 

x Jméno a p íjmení uživatele 

x Iniciály 

x E-mailová adresa 

x Zobrazované jméno 

x Telefon 

x apod. 

U objektu Computer ĚPočítačě jsou atributy jako: 

x Název počítače 

x Popis jeho umíst ní 

x Identifikátor zabezpečení 

x apod. 

Každý objekt v adresá i může být buď koncovým objektem stromové struktury nebo 

kontejnerem. Objekty, které nemohou obsahovat jiné objekty jsou koncové objekty, také 

označovány jako listy. Naopak objekty, které obsahují jiné objekty, se označují jako 

kontejnery. Samotný hlavní adresá  je také kontejnerem, protože obsahuje jiné kontejnery 

a objekty. (Stanek, 2009) 
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2.9 Součástí služby Active Directory  
Pro správnou a ideální definici adresá ové struktury je možné použít různé součásti služby 

Active Directory. Jednotlivé součásti jsou uspo ádány do logických a fyzických vrstev.  

a) Fyzické vrstvy – kontrolují, jak jsou jednotlivé informace o adresá i strukturovány 

a uloženy.  

b) Logické vrstvy – kontrolují, jak jednotliví správci a uživatelé vidí informace 

v adresá i a také ídí p ístup k t mto informacím. (Stanek, 2009) 

2.9.1 Fyzické součásti 
Lokality a podsít  jsou fyzické součásti služby Active Directory. Lokalita je kombinace 

jedné nebo n kolika různých podsítí IP protokolu, které jsou navzájem propojeny. Podsít  

jsou poté určitou skupinou síťových IP adres. Tyto prost edky se využívají k vytvo ení 

p esné adresá ové struktury, která poté co nejlépe replikuje fyzickou strukturu skutečné 

organizace. (Stanek, 2009) 

2.9.2 Logické součásti 
Jako logické součásti služby Active Directory označujeme domény, stromy domén, 

doménové struktury a organizační jednotky. Všechny tyto prost edky umožňuji správné 

uspo ádání prost edků do logické struktury, která je poté prezentována uživatelům.  

a) Domény – jde o logické seskupení objektů, které sdílí společné databáze služby 

Active Directory. Domény jsou v adresá i reprezentovány jako objekty 

kontejneru. V jednotlivých doménách je možné vytvá et účty pro uživatele, 

uživatelské skupiny, počítače a sdílené prost edky. Každý adresá  může 

obsahovat jednu nebo více domén, každý název domény musí být však jedinečný. 

A to jak v privátní síti, tak i pokud je doména součásti ve ejného internetu. Nesmí 

existovat žádná kolize s doménovým jménem.  
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b) Stromy – jde o logické seskupení jednotlivých domén, toto seskupení je možné 

použít nap íklad pokud se vytvá í struktura složit jší společnosti a je pot eba 

rozd lit domény nap íklad pro odd lení obchod a výroba. 

 

Obrázek 2:Strom domén ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 



37 
 

c) Doménové struktury – jde o logické seskupení skupin stromů domén. Využívá se 

v p ípad , pokud je pot eba vytvo it společnost s více stromy ve struktu e. 

 

Obrázek 3:Doménová struktura se dv ma stromy domén ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

d) Organizační jednotky ĚOUě – jde o logické kontejnery, které se využívají pro 

uspo ádání objektů v domén . OU jsou nejmenším rozsahem, na které lze 

delegovat pravomoc. Proto se OU využívají pro usnadn ní a k p ehledn jší správ  

účtů pro uživatele, skupiny a počítače.  

(Stanek, 2009)  
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2.10 Skupiny služeb Active Directory 
Společnost Microsoft výrazn  p epracovala službu Active Directory od verze Windows 

Server 200Ř. Po t chto úpravách vznikla následující skupina služeb: 

a) AD CS (Active Directory Certifikace Services) – jde o službu zajišťující funkce 

nezbytné pro vydávání a následné rušení digitálních certifikátů pro uživatele, 

klienty a servery. „Služba AD CS využívá certifikační autority, které zodpovídají 

za ověřování identity uživatelů a počítačů, a následně vydává certifikáty, jež 

identitu potvrzují.“ (Stanek, 2015, str. 39) 

b) AD DS (Active Directory Domain Services) – tato služba zajišťuje základní 

adresá ové služby, které jsou využívány pro založené domény, včetn  datového 

uložišt . V datovém uložišti jsou uloženy informace o objektech v síti. Pro správu 

p ístupu k síťovým zdrojům využívá služba AD DS adičů domény. Po ov ení 

p ihlašovacích údajů a p ihlášení k domén , jsou tyto údaje použity pro p ístup 

k síťovým zdrojům. (Stanek, 2015) 

c) AD FS (Active Directory Federation Services) – jde o funkci doplňující AD DS 

tak, že její funkčnost p enáší do webového prost edí. Funkce AD FS využívá 

webové agenty, kte í pro uživatele zajišťují p ístup k intern  hostovaným 

webovým aplikacím a proxy serverům, které ídí p ístupy klientům. Po správné 

konfiguraci AD FS budou mít uživatelé p ístup k intern  hostovaným webovým 

aplikacím pomocí webového prohlížeče. (Stanek, 2015) 

d) AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) – tato služba 

poskytuje datové uložišt  všem aplikacím, které podporují práci s adresá em a 

nevyžadují nasazení na adičích domény. Službu AD LDS lze použít jak 

v prost edí domény, tak i v prost edí pracovní skupiny. Pomocí AD LDS lze 

implementovat datové uložišt  pro každou aplikaci, která je spušt na na serveru. 

(Stanek, 2015) 

e) AD RMS (Active Directory Rights Management Services) – služba poskytující 

ochranou vrstvu pro firemní data, která p esahují nad rámec společnosti a 

zamezující neoprávn nému p ístupu k e-mailovým zprávám, dokumentům apod.  

Využívá certifikačních služeb pro vydávání certifikátů, které ud lují oprávn ní. 

Po ov ení p ihlášení uživatele a ud lení certifikátu s oprávn ními, určují, kte í 
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uživatele mají p ístup k datům a jak s nimi poté mohou nakládat. Provád né 

šifrování se stará o bezpečnost dat uvnit  i mimo společnost. (Stanek, 2015) 

Od verze operačního systému Windows Server 2012 jsou implementovány n které nové 

zm ny, ale nem ní tuto strukturu služeb. (Stanek, 2015) 

2.11 VPN 
VPN ĚVirtual Private Networkě neboli virtuální privátní síť je šifrované spojení mezi 

za ízeními. Toto spojení zajišťuje bezpečnou komunikaci mezi dv ma dův ryhodnými 

sít mi, kdy komunikace probíhá p es nezabezpečenou, nedův ryhodnou síť internet. Má 

dv  hlavní složky, autentizace uživatelů a utajení dat, která se p enášejí. VPN sít  se 

využívají pro bezpečný vzdálený p ístup jako je propojení dvou poboček firem, p ipojení 

klientů z domova apod. Je nutné autentizovat a autorizovat p ístup k síti a ke všem jejich 

prost edkům. ĚBigelow, 2004ě, ĚPužmanová, 200řě 

VPN pro p enos dat využívá ve ejnou informační strukturu, v této struktu e poté vytvá í 

vlastní bezpečnou logickou síť. Ta je nejčast ji tvo ena dv ma koncovými za ízeními 

Ěfirewall, routerě, které jsou umíst ny na hranici privátní a ve ejné sít . (Bigelow, 2004), 

ĚPužmanová, 200řě 

Základními prvky VPN sítí jsou VPN brány, VPN klienti, autentizační servery, servery 

pro správu VPN a poté samotný fyzický p enos dat. (Bigelow, 2004ě, ĚPužmanová, 200řě 

Nasazení VPN sít  má n kolik výhod a také nevýhod. Mezi výhody nasazení a využívání 

VPN sítí pat í: 

a) Ušet ení nákladů – společnost p i nasazení VPN linek ušet í velké množství 

nákladů, a to zejména proto, že nemusí po izovat drahé linky a platit nákladný 

servis. ĚPetrovič, Kost nec, 2012ě 

b) Bezpečnost – v současné dob  VPN sít  poskytují velmi dobré zabezpečení. 

Využívají pokročilých šifrovacích metod a mechanismy pro autentizaci. Díky 

tomu je tém  nemožné, jakkoliv ovlivnit komunikaci nebo ji odposlechnout. 

ĚPetrovič, Kost nec, 2012ě 

c) Škálovatelnost – velmi snadno lze VPN p ipojení nastavit novým uživatelům, 

nevznikají tak tém  žádné další náklady pro nového uživatele ĚPetrovič, 

Kost nec, 2012ě 



40 
 

d) Dostupnost – p ístupnost VPN sít  je odkudkoliv kde je možné mít p ipojení 

k internetu Ědomácnost, kavárny, Wi-Fi sít , LTE sít ě ĚPetrovič, Kost nec, 2012ě 

Z pohledu nevýhod nasazení VPN síti jde zejména o následující: 

a) Nutnost instalace a nastavení VPN klienta – ve v tšin  p ípadů je pot eba 

instalovat a nastavovat VPN klienta pro p ipojení, protože operační systémy 

v současné dob  nepodporují VPN sít  nebo podporují pouze vybrané druhy.  

b) Snížení propustnosti – jelikož je p enos zabezpečený a data se šifrují dochází ke 

snížení dostupnosti sít . Chodí nadbytečná data a provádí se náročn jší šifrování. 

ĚPetrovič, Kost nec, 2012ě 

c) HW nároky – „pro malé přenosové rychlosti nemá použití VPN sítě téměř žádný 

dopad, ale při šifrování dat přenášených v rychlostech řádově MB/s je tato 

operace velmi náročná. Z tohoto důvodu jsou u parametrů směrovačů a VPN 

koncentrátorů zvlášť uváděny parametry pro normální a šifrovaný přenos.“ 

ĚPetrovič, Kost nec, 2012, str. 167ě 

2.11.1 IPSec 

IPSec (Internet Protokol SECurityě, jde o soubor bezpečnostních protokolů definován 

normami RFC. Pro své kvalitní zabezpečení je velmi často používán v ešení gateway-to-

gateway Ětedy mezi firewallyě, může být použít i v podob  client-to-gateway. Základem 

technologie IPSec jsou t i základní protokoly: ĚPužmanová, 200řě 

x ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) – tento 

protokol popisuje fázi navázání spojení sít  VPN. Obsahuje také standard IKE 

ĚInternet Key Exchangeě, ten popisuje postup pro dohodu bezpečnostních 

parametrů, jako je šifrování, délka života bezpečnostních asociací apod. Tento 

standard se také využívá pro potvrzení v rohodnosti klíčů. ĚPužmanová, 200řě 

x AH (Authentication Header) – má na starosti autentizaci a může být také využit 

jako ochrana opakování relace. Hlavní úkolem je tedy ov ení integrity 

p enášených dat, tato integrita je zaručena využitím hash funkce s bezpečným 

klíčem. Nejde o šifrování dat, z datového paketu je pomocí jednosm rného hash 

vytvo en otisk zprávy. Jako hashovací funkce lze využít jak MD5, tak i SHA-1. 

SHA-1 je bezpečn jší díky délce svého klíče. ĚPužmanová, 200řě 



41 
 

x ESP (Encapsulating Security Payload) – využívá se jako dopln k k AH, navíc 

nabízí totiž možnost šifrování dat. Zajišťuje dův rnost a ochranu dat, jako 

šifrovací mechanismus využívá DES nebo 3DES.  ESP protokol definuje úplné 

zapouzd ení uživatelských dat.  ĚPužmanová, 200řě 

Celý soubor protokolů IPSec je možné také využit ve dvou základních režimech: 

x Transportní mód – v tomto módu je IP hlavička p enášeného paketu modifikována 

jen mírn , musí zde zůstat informace o cest  paketu v lokální síti. Režim má za 

úkol zajistit bezpečný provoz mezi jednotlivými koncovými počítači. Jeho hlavní 

využití je zejména pro autentizaci vzdálených VPN klientů. ĚPužmanová, 200řě 

x Tunelovací mód – tento mód se využívá čast ji než p edchozí. Původní datový 

paket je celý zabalen i s IP hlavičkou. Takto zabalený paket je poté p ipraven pro 

p enos nezabezpečenou sítí. Znovu se rozbaluje po p ečtení na cílovém za ízení. 

Tento mód má také vyšší režii než transportní, čast ji se využívá p i spojení 

gateway-to-gateway. ĚPužmanová, 200řě 

2.11.2 SSL VPN 

Tato VPN je založena na bezpečném p enosu dat tunelem SSL/TLS. Tento model je 

oblíbený pro svou jednoduchou instalaci a snadné využívání. Princip je založen na 

asymetrické kryptografii. Server p edkládá klientovi svůj certifikát, klient pomocí tohoto 

certifikátu zašifruje svým ve ejným klíčem a pošle je zp t serveru. Ten zprávu dešifruje 

svým privátním klíče a získá tak ve ejný klíč klienta. Pomocí tohoto klíče bude poté 

provád no symetrické šifrování jejich komunikace. SSL také podporuje obousm rnou 

autentizaci, pro autentizaci lze využít jméno a heslo ĚRADIUS serverě, jméno a token 

(RSAě nebo digitální certifikáty. P i využití certifikátu může dojít k jeho zneužití – útok 

man-in-the-middle. Jako p edcházení tohoto útoku se využívá dvoustupňová autentizace 

Ěnap íklad kombinace hesla a tokenuě. ĚPetrovič, Kost nec, 2012ě, ĚPužmanová, 2009) 

2.12 Firewall 
Firewall se nasazuje z důvodů zamezení neoprávn ného p ístupu do vnit ní sít  

z ostatních sítí nebo ze sítí, které jsou definovány zvláštní bezpečností politikou. 

Nejčast ji se firewall používá na „kraji“ sít  a tvo í zde tak rozhraní mezi chrán nou a 

nechrán nou sítí. Pokud je firewall správn  nasazen, filtruje n který provoz a může tak 
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zamezit p ístupu ke službám chrán né sít  z cizích zdrojů mimo tuto síť. Firewally také 

mohou d lat záznam probíhající komunikace a také p ípadn  modifikovat procházející 

pakety. Firewall je možné provozovat jako specializovaný hardware nebo jako součást 

integrovaných sm rovačů. ĚPetrovič, Kost nec, 2012ě 

2.12.1 Paketový filtr 

Tento firewall zpracovává jednotlivé pakety a na základ  jejich zdrojové nebo cílové IP 

adresy rozhoduje o jejich propušt ní do sít  nebo jejich zahození. Pravidla zde lze rozší it, 

aby rozhodování mohlo být i na základ  použitého protokolu nebo portu.  

Paketový filtr lze rozd lit na: 

a) Statické filtrování – na sm rovači je nakonfigurováno pravidlo pro určitý druh 

provozu 

b) Dynamické filtrování – dynamicky lze m nit pravidla p i odchozím provozu tak, 

aby p i požadavku z vnit ní sít  bylo možné z vn jší sít  na tento požadavek 

odpov d t.  

c) Stavový firewall – jde o paketový filtr, který je rozší en o tabulku práv  

probíhajících spojení, díky tomu je možné ídit filtrování i pro p íchozí provoz 

spojení, která již jsou navázána 

ĚPetrovič, Kost nec, 2012ě 

2.12.2 Circuit Gateways 

Tyto brány pracují na transportní vrstv  ISO/OSI modelu, provoz se zde ídí na základ  

zdrojové nebo cílové IP adresy. V tšinou dále nekontrolují další obsah paketů, využívá 

se pouze jako prevence p ed p ímým propojením obou sítí. ĚPetrovič, Kost nec, 2012ě 

2.12.3 Aplikační brána 

Označována také jako proxy firewall. Pracuje na aplikační vrstv  a je tak schopna 

rozpoznávat informace na úrovni aplikací. Tyto firewally zcela odd lují sít  a plní funkci 

p ekladu adres NAT. ĚOndrák, Sedlák, Mazálek, 2013ě 
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NAT – Network Address Translation  

Často je součástí firewallu, zejména z důvodu nedostatku IPv4 adres a také z důvodu 

zabezpečení. Jde o p eklad adres, kdy nejčast ji se používá pro p eklad privátní adres na 

ve ejné adresy. Za ízení z privátní sít  tak ve ve ejné sítí komunikuji pod jinou IP adresou 

a jsou zabezpečené. ĚPetrovič, Kost nec, 2012ě 

2.12.4 Rozdělení firewallu 

V současné dob  je možné rozd lit firewally do n kolika kategorií: 

a) Osobní firewally – jde o nejvíce rozší ené firewally, zejména jsou to aplikace, 

které se využívají v systémech s operačním systémem Windows a slouží 

k ochran  uživatelských stanic. Jsou umíst né mezi operačním systémem a 

uživatelskou aplikací. Tyto firewally dokáží omezovat komunikaci na základ  

portů, služeb a IP adres, stejn  jako jsou schopny odlišovat konkrétní aplikace. 

V dnešní dob  často implementovány do antivirových softwarů.  

b) Vestav né firewally – tento druh firewallů obsahuje jednodušší paketové filtry. 

Vestav ný firewall může být jako součást aktivních prvků Ěsm rovače, p epínačeě 

nebo je možné k n kterým za ízením dokoupit jako p ídavný modul. Zejména 

kvůli omezeným výpočetním zdrojům poskytují vestav né firewally pouze 

omezenou funkčnost a nemohou se m it s pokročilejšími ešeními.   

c) Softwarové firewally – speciální softwarové prost edky využívané pro serverové 

operační systémy. Nastavení t chto prost edků není vhodn  pro laické uživatele. 

Využívá se zejména, pokud je pot eba aby na serveru b žely i jiné služby než 

služby firewallu.  

d) Hardwarové firewally – tyto firewally se používají pro zabezpečení velkých sítí. 

Mohou být založeny na vlastní architektu e s ASIC Ěaplikačn  specifickými – 

zákaznickýmiě integrovanými obvody, nebo na b žné PC architektu e.  

e) Speciální firewally – jde o firewally, které se specializují na zabezpečení 

konkrétních aplikací. Může jít nap íklad o zabezpečení databázových serverů 

webových aplikací, e-mailových serverů apod. Díky úzkému zam ení je možná 

pokročilá konfigurace pravidel pro kontrolu a filtrování služeb.   

ĚOndrák, Sedlák, Mazálek, 2013ě 
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2.13 Teorie projektového managementu 
Následující část teoretických východisek bude v nována projektovému ízení. Projektové 

ízení lze definovat jako detailní rozplánování a realizaci složitých, v tšinou 

jednorázových akcí. Tyto akce je pot eba dokončit ve stanoveném termínu s pevn  

určenými náklady. Celé provedení by m lo vést k napln ní p edem stanoveného cíle 

projektu. ĚJežková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014) 

2.13.1 Životní cyklus projektu 

Každý projekt se skládá z n kolika částí tzv. fází projektu. Všechny fáze dohromady tvo í 

životní cyklus projektu. Různé projekty nap íč všemi odv tvími mohou mít různé 

projektové fáze. Fáze různých projektu lze však zobecnit a stanovit t i fáze, kterými 

procházejí všechny projekty nap íč různými odv tvími. Tyto fáze jsou: ĚJežková, Krejčí, 

Lacko, Švec, 2014) 

a) P edprojektová fáze – jde o fázi provád nou p ed projektem. Provádí se tzv. studie 

p íležitosti projektu. V této fázi je důležité posoudit, zda daný projekt má nebo 

nemá smysl realizovat. Provád jí se analýzy možností realizace projektu a na 

jejich základ  se rozhoduje o životaschopnosti projektu a jeho realizaci. 

Výstupem této fáze je doporučení, jestli projekt realizovat či nikoli. ĚJežková, 

Krejčí, Lacko, Švec, 2014) 

b) Projektová fáze – tato fáze zahrnuje vlastní realizaci celého projektu, od zahájení, 

plánování až po konečnou implementaci projektu. Výstupem této fáze by m lo 

být dokončení projektu s napln ním všech cílů projektu a jeho p edání 

zákazníkovi. Nem li by chyb t následující kroky, zahájení projektu, plánování, 

realizace projektu, ukončení projektu. ĚJežková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014) 

c) Poprojektová fáze – velmi důležitá fáze každého projektu, n kdy také označována 

jako fáze zhodnocení projektu. Nastává po p edání všech výstupů zákazníkovi a 

ukončení projektu. Provádí se zhodnocení úsp šnosti projektu a vytvá ejí se 

návrhy pro zlepšení do dalších projektů. ĚJežková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014) 

2.13.2 Klasifikace projektů 

Projekty lze charakterizovat a rozd lit do n kolika skupin. Rozlišení může být dle: 

ĚJežková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014) 
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a) Interní/externí projekt – rozlišení, zda se projekt provádí uvnit  nebo mimo 

organizaci 

b) Velký/st ední/malý projekt – rozlišení, dle počtu provád ných činností nebo dle 

objemu vynaložených finančních prost edků 

c) Tvrdý/m kký projekt – rozlišení v náročnosti m ení výsledků projektu. U 

tvrdých projektů lze jasn ji a p esn ji m it jednotlivé výstupy.  

d) Jednoduché/vícezdrojové financování – jednoduché financování projektu je jeden 

zdroj finančních prost edků, vícezdrojové více.  

e) Mezinárodní projekty – jde o projekty financované mezinárodním kapitálem a 

provád né se zapojením zahraničních partnerů.  

ĚJežková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014), ĚSmolíková, 2014ě 

2.13.3 Vymezení projektu 

Každý projekt můžeme také vymezit na základ  p ti atributů projektu: 

x Jedinečnost – každý projekt je jedinečný a neopakovatelný, bere v potaz cíl 

projektu 

x Komplexnost – existují různé metody, jak dosáhnout cíle a napln ní projektu 

x Nejistota – p i zahájení projektu je zde vysoká míra nejistoty napln ní projektu, 

plynou z ní rizika a nejistoty 

x Vymezení – je pot eba stanovit a vymezit lidské, finanční a materiální zdroje 

projektu 

x Projektový tým – sestavený tým lidí pro realizaci daného projektu, vzniká v dob  

zahájení projektu, po jeho ukončení je rozpušt n.  

ĚSmolíková, 2014ě 

2.13.4 SMART technika 

Stanovení správného cíle není často jednoduchou záležitostí, a proto se využívají různ  

techniky pro jeho stanovení. SMART je technika, která jasn , správn  a p esn  umožňuje 

stanovit cíle projektu. Každý správn  stanovený cíl by m l být: ĚJežková, Krejčí, Lacko, 

Švec, 2014) 
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x S – specifický – jasn  a konkrétn  popsaný cíl, kterého chceme v projektu 

dosáhnout 

x M – m itelný – cíl by m l mít nastavené m itelné hodnoty, které ukážou, jestli 

došlo k jeho napln ní 

x A – Akceptovatelný – Stanovení, jestli je cíl p ijatelný pro všechny zainteresované 

strany a je p ijatelný s ohledem na všechny normy, právní p edpisy a zákony.  

x R – Realistický – Lze dosáhnout cíle projektu se všemi stávajícími zdroji a za 

stanovených podmínek? 

x T – Termínovaný – P esn  určené datum spln ní cíle. ĚJežková, Krejčí, Lacko, 

Švec, 2014) 

2.13.5 Trojimperativ projektu 

U všech projektů je t eba vymezit více než pouze cíl projektu, který nám íká, CO je 

v projektu pot eba ud lat. Nutné je také stanovit KDY a za KOLIK se má projekt provést. 

Všechny tyto atributy stanovuje trojimperativ projektu. Ten se znázorňuje v podob  

trojúhelníku a zobrazuje t i základní dimenze: čas, kvalita a náklady. Všechny tyto 

dimenze jsou na sebe navzájem závislé, proto p i ovlivn ní jedné z dimenzí dojde 

automaticky k ovlivn ní všech zbývajících. Vždy je pot eba proto určit jaká má být 

požadovaná kvalita projektu, nelze provést maximalistické cíle s udržením minimálních 

nákladů, je proto nutné stanovit správnou rovnováhu mezi dimenzemi. ĚJežková, Krejčí, 

Lacko, Švec, 2014) 

Následující obrázek znázorňuje základní zobrazení trojimperativu projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

čas 

kvalita náklady 

Obrázek 4: Trojimperativ projektu 
ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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2.13.6 Logický rámec projektu 

Metoda logického rámce projektu je velmi důležitým nástrojem projektového ízení. 

Dává do souvislostí významné skutečnosti projektu a popisuje tak jeho strategii. 

ĚJežková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014) 

Logický rámec projektu slouží projektovému týmu pro sjednocení názorů, jak by m l 

projekt vypadat a jak bude probíhat jeho realizace. ĚJežková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014) 

Hlavní p ínosy logického rámce: 

x Nástroj pomáhající návrhu projektu, realizaci projektu i jeho vyhodnocení 

x Pomáhá p í stanovení a specifikaci cílů 

x Pomáhá definovat strategii projektu 

x P ispívá k organizování činností 

x Stanovuje kritéria pro ov ení úsp šnosti projektu 

x Pomáhá identifikovat základní p edpoklady a rizika související s projektem.  

Pro zpracování logického rámce je stanovena šablona logického rámce, která zobrazuje, 

jak má vypadat správn  sestavený logický rámec projektu.  ĚJežková, Krejčí, Lacko Švec, 

2014), ĚSmolíková, 2014ě 

Následující tabulka zobrazuje stanovenou šablonu logického rámce.  

  Strom cílů 
(Smart) 

Objektivně 
ově itelné 
ukazatele 

Zdroje informací 
k ově ení P edpoklady a rizika 

Hlavní cíl         

Projektový cíl         

Výstupy         

Aktivity   Vstupy (zdroje) Časový rámec 
aktivit   

Tabulka 2: Šablona logického rámce ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 



48 
 

Hlavní cíl – zodpovídá otázku PROČ je projekt realizován. Stanovuje p ínosy projektu, 

které jsou spojené s užíváním výsledku projektu. V této úrovní se odrážejí i dlouhodobé 

cíle a strategie organizace pro kterou je projekt vyhotovován.  

Projektový cíl – zodpovídá otázku CO. Je zde popsáno, co konkrétn  se za pomocí 

projektu má zm nit, čeho chceme dosáhnout. Stanovuje, čeho lze dosáhnout tak, aby 

p isp l k dosažení hlavního cíle. Jde o to jednoznačnou a konkrétní definici konečného 

stavu, kterého má být ukončením projektu dosaženo.  

Výstupy – odpovídají na otázku JAK, nebo díky jakým prost edkům bude dosaženo 

projektového cíle. V podstat  jde o popis výsledků, které vzniknou v rámci projektu a za 

jejich dodání odpovídá projektový tým.  

Aktivity – jsou to klíčové činnosti, které je zapot ebí realizovat pro dosažení výše 

zmín ných výstupů projektu. V samotném logickém rámci je zapot ebí vyjmenovat 

hlavní skupiny činnosti, bez kterých by nebylo možné realizovat stanovené výstupy 

projektu.  

ĚJežková, Krejčí, Lacko Švec, 2014), ĚSmolíková, 2014ě 

2.13.7 Metody odhalování CPM, PERT 

Využívají se pro co nejlepší stanovení plánovaných hodnot pro evaluaci jednotlivých 

činností. Jde o odhad doby trvání jednotlivých činností a stanovení co nejp esn jšího 

odhadu doby trvání projektu a jednotlivých činností. ĚJežková, Krejčí, Lacko Švec, 2014) 

2.13.7.1 Metoda CPM 

Metoda CPM neboli metoda kritické cesty. Je založena na deterministickém modelu 

odhalování, jde o metodu jednobodového odhalování. Pro výpočet této metody se využívá 

uzlov  orientované síťová analýza. Cílem této metody je určení kritické cesty projektu. 

To je cesta, která je v souladu s nejkratší dobou trvání projektu a prochází všemi 

činnostmi, které mají nulové časové rezervy. Všechny tyto činnosti na sebe navzájem 

navazují. Pokud prodloužíme kteroukoliv činnost na kritické cest  dojde tak okamžit  

k prodloužení doby trvání celého projektu. ĚJežková, Krejčí, Lacko Švec, 2014) 
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2.13.7.2 Metoda PERT 

PERT, n kdy také označován jako t íbodový odhad. Využíváme ho v tom p ípad , kdy 

neznáme p esné hodnoty doby trvání jednotlivých aktivit. Tato metoda se čast ji využívá 

u velkých a komplexních projektů, je postavena na stochastickém časovém rozložení. 

Doby trvání jednotlivých aktivit jsou brány jako náhodné veličiny s určitou 

pravd podobností.  

T íbodový odhad je založen na expertním stanovení t í časových údajů: 

x Optimistická hodnota délky trvání o – jde o nejkratší možnou reálnou dobu trvání 

činnosti 

x Nejpravd podobn jší hodnota délky trvání m 

x Pesimistická hodnota doby trvání – jde o nejdelší možnou reálnou dobu trvání 

činnosti 

Výsledná doba trvání se pak vypočítá následující vzorcem: 

� =  
+ 4 +

6  

Tato metoda je daleko více časov  náročn jší na určení doby trvání činnosti, než je tomu 

u jednobodového odhadu.  ĚJežková, Krejčí, Lacko Švec, 2014) 

2.13.8 ízení rizik 

ízení rizik a um ní zvládnutí risk managementu tkví ve správné identifikaci rizik, která 

jsou specifická pro každou organizaci a projekt. Následn  je nutné stanovit vhodnou 

reakci na tato rizika. (Merna, Al–Thani, 2007) 

Každému projektu hrozí velké množství rizik, je proto důležité co nejp esn ji 

charakterizovat každé reálné riziko a formulovat jej do konkrétní hrozby pro projekt. 

Možnost výskytu takové události Ěrizikaě lze vyjád it pravd podobností s jakou nastane. 

Dále určujeme dopad rizika na projekt. Pokud mezi sebou tyto hodnoty vynásobíme, 

získáme hodnotu rizika. Riziko s takto vypočítanou hodnotou pak můžeme za adit jako 

akceptovatelné nebo neakceptované riziko. Hranice t chto možností jsou u každého 

projektu individuální. 
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Pro ízení a hodnocení rizik lze využít nap íklad metodu RIPRAN (Risk Project 

ANalysisě, jednotlivé kroky této metody budou popsány v následujících krocích. 

ĚJežková, Krejčí, Lacko Švec, 2014) 

2.13.9 RIPRAN 

Metoda RIPRAN je zam ena na zpracování analýzy rizika projektu, tuto analýzu je 

nutno provést p ed samotnou implementací projektu. S rizikem projektu je však nutné 

pracovat ve všech fázích životního cyklu projektu. ĚJežková, Krejčí, Lacko Švec, 2014) 

Základ metody RIPRAN se skládá z následujících na sebe navzájem navazujících 

procesů.  

x Identifikace rizik 

x Kvantifikace rizik 

x Reakce na rizika 

ĚJežková, Krejčí, Lacko Švec, 2014) 

2.13.9.1 Identifikace rizik 

Hlavním cílem tohoto procesu je identifikace všech hrozeb a nalezení scéná ů.  

Vstupem pro identifikaci rizik může být: 

x Popis projektu 

x Historická data o minulých projektech 

x Prognózy možných vn jších vlivů na projekt 

x Prognózy možných vnit ních vlivů na projekt 

Výstupem identifikace rizik je seznam všech možných hrozeb a k nim p i azené scéná e. 

P i stanovení rizik je důležité mít k dispozici všechny důležité a aktuální podklady 

k projektu. Stejn  tak je důležité, aby toto ohodnocení stanovoval kvalifikovaný tým. 

ĚJežková, Krejčí, Lacko Švec, 2014) 

Výstupní tabulka identifikace rizik poté může vypadat následujícím způsobem.  

Číslo Hrozba Scénář 
1. Vzplanutí serveru Požár 
2. Poškození disku Ztráta dat 
Tabulka 3: Tabulka identifikace rizik ĚZdroj: Vlastní zpracováníě  
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Norma ČSN/IEC 621řŘ uvádí základní rozd lení rizikových faktorů projektu: 

x Faktory týkající se spolehlivosti 

x Finanční faktory 

x Sociální faktory 

x Tržní faktory 

x Faktory životního prost edí 

x Politické faktory 

x Ekonomické faktory 

x Lidské faktory 

x Právní faktory 

ĚJežková, Krejčí, Lacko Švec, 2014) 

2.13.9.2 Kvantifikace rizika 

Kvantifikace rizik má za úkol ohodnotit pravd podobnost hrozeb a scéná ů. Určuje, jak 

velké budou p ípadné škody a vyhodnocuje míru rizika. Jako vstup se využívá seznam 

dvojic hrozeb a scéná ů určený z identifikace rizik.  

Hodnocení rizik může probíhat pomocí p esných hodnot pravd podobnosti rizik a 

následných ztrát nebo za pomocí klasifikační stupnice. Tuto stupnici si určuje každý 

projektový tým pro projekt zvlášť. Stupnice může být nap íklad Ěnízké – st ední – 

vysoké). Nevýhodou obou t chto metod je, že hodnocení rizik je zde vždy subjektivní.  

Jednotlivé dvojice se poté doplňují o hodnoty pravd podobnosti, jejich dopad, p ípadn  i 

hodnotu rizika. Nejlépe je vhodné tyto údaje zpracovávat formou tabulky pro p ehlednost. 

ĚJežková, Krejčí, Lacko Švec, 2014), ĚSmolíková, 2014ě 
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Po určení a výpočet pravd podobnosti hrozeb se vždy provede vyhodnocení a je stanoven 

seznam rizik:  

a) Identifikují se ty p ípady, kdy je vysoká pravd podobnost scéná e a vysoké ztráty. 

Pro tyto p ípady se vypracují opat ení proti tomuto riziku p ímo do plánu projektu 

a není možné je ponechat náhod . 

b) P ípady, kde je nízká pravd podobnost scéná e a nízké škody, toto riziko můžeme 

p ehlédnout a brát jako akceptovatelné riziko projektu.  

c) Další p ípady, které zůstali a pro které bude následn  vypracován seznam pro 

snížení rizik 

ĚJežková, Krejčí, Lacko Švec, 2014) 

2.13.9.3 Snižování rizik 

Cílem této fáze je p ipravení opat ení, které se provedou p i vzniku rizika, eliminace rizik 

nebo akceptování rizika. Pro každý projekt je pot eba včasn  stanovit, jakou míru rizika 

je možné akceptovat a jakou již ne.  

Výstupem této fáze je seznam hrozeb a scéná ů, které jsou dopln ny o návrh snížení rizik 

spolu s plánem, jak toho má být dosaženo. U každé položky ze seznamu je pot eba nalézt 

opat ení, které by vedlo ke snížení rizika nebo k jeho úplné eliminaci.  

Po takto stanovených opat eních se provede celkové hodnocení rizikovosti projektu, 

pokud je rizikovost projektu p íliš vysoká a nepovedlo se najít vhodná opat ení pro 

snížení rizik je vhodn  zvážit možnost zastavení projektu.  

ĚJežková, Krejčí, Lacko Švec, 2014) 
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3 Návrh ešení 
Kapitola návrh vlastního ešení popisuje zavedení doménové struktury a společného 

datového uložišt  do společnosti ABC s.r.o. tak aby vyhovovala požadavkům investora a 

odstranila potíže, vyplývající z analýzy současného stavu.  

3.1 Návrh centrálního uložiště 
Centrální uložišt  bude vytvo eno jako jeden velký sdílený disk. Tento disk bude poté 

mít každý uživatel sdílený na svém počítači. P ístupy do jednotlivých složek budou ízeny 

nastavením oprávn ní skupin dle Active Directory.  

3.1.1 Struktura uložiště 

Uložišt  bude mít jednoduchou strukturu. Diskové pole působí jako jeden disk, který je 

pojmenován ABC data. Zde jsou dva hlavní adresá e, adresá  Pobočky a adresá  Divize. 

Posledním adresá em je složka Společné, tuto složku mohou využívat všichni uživatelé 

pro společné sdílení souborů. Vytvo ená struktura je vid t na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 5: Struktura adresá ů na centrálním uložišti ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Adresá  divize obsahuje seznam jednotlivých divizí, které se ve společnosti nacházejí. 

Vytvo ené složky p esn  korespondují z bezpečnostními skupinami, tak jak bylo 

požadavkem investora. Jednotlivé adresá e znázorňuje následující obrázek. 

 

Obrázek 6: Struktura adresá e Divize na centrálním uložišti ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Adresá  Pobočky, obsahuje jednotlivé podadresá e všech poboček společnosti ABC s.r.o. 

Každá pobočka zde působí pod názvem m sta, ve kterém má své sídlo. Všechny adresá e 

lze vid t na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 7: Struktura adresá e Pobočky na centrálním uložišti ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

3.1.2 Analýza ukládaných dat 
Rozd lení složek vychází z požadavků vedení společnosti. Z pohledu dat nebude mezi 

jednotlivými divizemi a pobočkami velký rozdíl. V obou p ípadech půjde o dokumenty 

s pom rn  malou velikosti. 

Složky jednotlivých poboček slouží pro všechny zam stnance z určité pobočky. Ukládat 

se sem budou data, která se týkají poboček a jejího fungování. Nejčast ji to mohou být 



55 
 

různé tabulky a dokumenty. Z velké části půjde o data, která nejsou denn  využívána pro 

chod firmy. 

Oproti tomu složky jednotlivých divizí budou obsahovat data, která budou denn  

využívána pro chod společnosti a práci jednotlivých zam stnanců. Nejčast ji jde o práci 

s dokumenty obsahujícími životopisy nebo pracovní nabídky, tabulkami s různými 

výpočty, pracovní plány, výkazy apod. Do t chto složek p istupují zam stnanci na denní 

bázi a nap íč všemi pobočkami práv  z t ch divizí, kterých se týká toto zam ení.  

Každý zam stnanec pat í do n které z divizí, stejn  tak do n které z poboček. Proto 

existují různé kombinace p ístupů zam stnanců ke složkám. 

Pro správn  navrženou velikost datového uložišt  byla provedena analýza velikosti 

ukládaných dat. Společn  s vedením společnosti ABC s.r.o. byla vytvo ena predikce 

datových toků do budoucnosti. Bylo dohodnuto, že ze starých dat se bude na nové uložišt  

p evád t p ibližn  50 GB dat. Dále je p edpokládáno, že každý m síc p ibude p ibližn  5 

GB, za rok to je tedy p ibližn  60 GB dat. Díky možnému růstu společnosti se počítá 

s každoročním nárůstem o dalších 10 GB dat. Tuto predikci znázorňuje následující 

tabulka. 

 

Tabulka 4: Predikce datových toků ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Z této analýzy vyplývá, že po 6 letech využívání by mohlo být využito p ibližn  560 GB 

dat. Po konzultaci s vedením společnosti budou do diskového pole zapojeny dva 1TB 

disky. Kapacita disku by m la pln  dostačovat na n kolik let i s dostatečnou rezervou. 

Druhý disk bude zapojen pro využíti technologie RAID 1, která bude zrcadlit původní 

disk a bude tak chránit data p ed výpadkem nebo poškozením disku.  
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3.2 Hardware  
Následující kapitola popisuje hardware, který se ve společnosti ABC s.r.o. bude dále 

využívat. A to jak nov  zakoupený, tak stávající.  

3.2.1 Služební počítače 

Každý zam stnanec p i svém nástupu dostává pro svoji práci služební notebook. Ten 

firma kupuje nový nebo využívá svých zásob. Nákup pracovních notebooku není součástí 

tohoto návrhu, nicmén  dále doporučuji po izovat notebooky Dell Vostro 3559. 

Konfigurace tohoto notebooku je pro b žnou kancelá skou práci naprosto dostačující a 

každý zam stnanec má k dispozici kvalitní počítač. Také je důležité, aby na každém 

notebook byl instalován operační systém ve verzi pro, kvůli jeho napojení na doménovou 

strukturu.  

Pokud by se tento model p estal v budoucnu vyráb t doporučuji navázat na tuto 

produktovou adu a dodržovat konfigurace vždy s malým vylepšením.  

Dell Vostro 3559 

- Notebook – Intel Core i5 6200U Skylake,  

- 15.6" LED 1366x768 antireflexní,  

- RAM 4 GB DDR3L,  

- Intel HD Graphics 520,  

- HDD 500 GB 5400 otáček + 8 GB Cache pro zrychlení b hu OS,  

- DVD,  

- WiFi,  

- Bluetooth,  

- HD webkamera,  

- USB 3.0, VGA, 4článková baterie,  

- Windows 10 Pro 64bit 

3.2.2 Server 

Serverová část bude ve společnosti ABC s.r.o. vybudována nová. A bude vybudována na 

centrální pobočce v Brn . Z důvodu velkého centrálního uložišt  bude k serveru 

zakoupeno také datové pole. Všechny hlavní komponenty budou zakoupeny od prov ené 
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společnosti DELL. Na server bude instalován operační systém od společnosti Microsoft.  

Ve verzi Windows Server 2012 R2 Standard Edition, 64-bit. 

Na hlavním serveru DELL PowerEdge R630 bude nasazena služba HYPER-V 

umožňující virtualizaci. Pro začátek zde bude vytvo en jeden virtuální server s operačním 

systémem Windows, na kterém pob ží služby jako DNS, DHCP a zejména Active 

Directory. Na tomto virtuálním serveru bude také probíhat celé ízení účtů a nastavení 

skupinových politik.  

DELL Storage – datové pole 

x SCv2020 iSCSI  

x 2x 1TB 10k SAS 

x 2x 580W 

x 1 3Y PSks+ NB2D2 

DELL PowerEdge R630 – server 

x Xeon E5-2637 

x 64GB 

x 1TB SATAk 

x s iDRA8C5 8 3 E80x.p0.0 

x 1x 4ř5KWč  

 

Obrázek 8: Server DELL PowerEdge R630 (Zdroj: media.optiodata.com) 
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Switch 2x Cisco SG300-52 SRW2048-K9 

x Gigabit Switch s WebView,  

x 50xGLAN,  

x 2xSFP/GLAN,  

x VLAN,  

x SNMP,  

x QoS,  

x IPv6 Support 

 

Obrázek 9:Switch Cisco SG300-52 (Zdroj: www.cisco.com) 

Firewall Fortigate 60C 

x Propustnost Firewallu: 1 / 1 / 1 Gb/s  

x Propustnost IPSec VPN: 70 Mb/s  

x Propustnost Antivirus (Proxy / Flow Based): 20 Mb/s / 40 Mb/s  

x Propustnost IPS: 135 Mb/s  

x Počet uživatelů: neomezeno  

x Počet poštovních schránek chrán ných antispamem: neomezeno  

x Současn  navázaná spojení: 400 000  

x Počet rozhraní: Ř x 10/100/1000 Mbit 

x Další rozhraní: 2x USB, Sériové ExpressCard Slot, volitelné WiFi  

x Max. FortiToken: 100 

x Max. FortiAP: 5 

x Interní uložišt : Ř GB  

x Počet virtuálních boxů: 10 
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Obrázek 10: Firewall Fortigate 60C (Zdroj: fg-60c.com) 

UPS 1x AEG UPS Protect D.6000 – záložní zdroj napájení 

x 6000 VA 

x 5400 W 

x 230 V 

x Rack 

 

Obrázek 11: UPS AEG Protect D.6000 (Zdroj: www.aegps.com) 
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3.3 Zavedení Active Directory 
Společnost ABC s.r.o. má velké množství zam stnanců. Tito zam stnanci pracují nap íč 

p ti pobočkami. V p ípad  takového množství zam stnanců je důležité vymezit právy jak 

se každý zam stnanec z jednotlivé pobočky, p ípadn  pracovní pozice může v systému 

chovat.  

Díky t mto důvodům bude do firmy zavedena doménová struktura, která b ží na 

doménovém adiči. Ten bude instalován na hlavním serveru společnosti, který je umíst n 

v její centrále v Brn . Konkrétn  to bude server DELL PowerEdge R630. P es nástroj 

HYPER-V bude na tomto serveru vytvo en virtuální server s OS Windows, na tomto 

virtuálním serveru poté pob ží Active Directory, DNS a DHCP server. 

Jako operační systém pro server je zvolen OS Windows od společnosti Microsoft, 

konkrétn  ve verzi Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition, 64-bit. Součástí 

tohoto OS je i možnost instalovat doménovou strukturu, v tomto p ípad  Active 

Directory. Tato instance spravuje celou doménu abc.local společnosti ABC s.r.o. 

Spravuje jak pracovní stanice, tak i všechny uživatelské účty.  

3.3.1 Struktura uživatelů v AD 

Uživatelské profily budou vytvá eny dle reálného jména jednotlivých uživatelů. 

P ihlašovací jméno je poté ve tvaru abc\prijmeni nebo prijmeni@abc.local. Pro p ihlášení 

k doménovému účtu lze použít ob  varianty a uživatel bude vždy p ihlášen ke stejnému 

účtu.  

Práva pro jednotlivé uživatele jsou tvo ena na základ  členství v jednotlivých skupinách. 

O struktu e t chto skupin bude pojednávat následující kapitola 3.3.2.  
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3.3.2 Struktura skupin v AD 

Po konzultaci s vedením společnosti ABC s.r.o. byla vytvo ena struktura skupin, do 

kterých budou p i azení jednotlivý uživatelé. Na základ  tohoto rozt íd ní uživatelů 

budou jednotlivým skupinám p i azena bezpečnostní oprávn ní pro doménu Active 

Directory. Každý uživatele může být členem více než jedné bezpečnostní skupiny. Každý 

uživatel je p i azen minimáln  k jednomu odd lení a jedné pobočce. 

 
Obrázek 12: Zobrazení jednotlivých skupin vytvo ených v AD ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Správce 

Jde o skupinu s neomezeným oprávn ním. Po p ihlášení není uživatel omezen žádnými 

právy. Má p ístup do všech složek a není omezen s instalováním softwaru na jakýkoliv 

počítač. Členem této skupiny není žádný ze zam stnanců. Jediným členem této skupiny 

je správce systému, kterým je vedoucí IT odd lení.  

IT správa 

Členové této bezpečnostní skupiny jsou IT správci společnosti ABC s.r.o. Mají tak 

neomezené oprávn ní, co se týká instalace softwaru na všechny počítače. Uživatelé této 

skupiny nemají na sdíleném uložišti p ístup do složky Top managementu. Jinak se mohou 

dostat do všech složek s neomezeným oprávn ním tak, aby mohli provád t dostatečný 

support b žným uživatelům. Pokud je pot eba support pro Top management, je pot eba 
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správce systému, kterým je vedoucí celého IT odd lení. Tito uživatelé nemohou se svým 

oprávn ním m nit nastavení práv pro ostatní uživatele.  

Top management 

Tato skupina pat í nejvyšším p edstavitelům a vedení společnosti ABC s.r.o. Členové této 

skupiny mají na centrálním uložišti p ístup do všech složek a ve všech t chto složkách 

mají neomezené oprávn ní, nemohou však m nit nastavení práv pro další uživatele. Po 

p ihlášení k počítači mají uživatelé této skupiny zakázáno instalovat jakýkoliv software, 

a to na své vyžádání. Toto omezení je zavedeno zejména z bezpečnostních důvodů.  

Divize Engineering 

Práva pro tuto skupinu vycházejí z ostatních skupin, platí pro ni stejná pravidla. 

Oprávn ní této skupiny je omezeno pro p ístup do sdílené složky pouze s názvem 

Engineering. V této složce mohou číst, zapisovat a m nit její obsah. Do ostatních složek 

se členové pouze této skupiny nedostanou. Pro p ístup k dalším složkám musí být uživatel 

členem i jiné skupiny. Pro členy této skupiny není povoleno instalovat jakýkoliv software.  

Divize Finance 

Práva pro tuto skupinu vycházejí z ostatních skupin, platí pro ni stejná pravidla. 

Oprávn ní této skupiny je omezeno pro p ístup do sdílené složky pouze s názvem 

Finance. V této složce mohou číst, zapisovat a m nit její obsah. Do ostatních složek se 

členové pouze této skupiny nedostanou. Pro p ístup k dalším složkám musí být uživatel 

členem i jiné skupiny. Pro členy této skupiny není povoleno instalovat jakýkoliv software.  

Divize Healthcare 

Práva pro tuto skupinu vycházejí z ostatních skupin, platí pro ni stejná pravidla. 

Oprávn ní této skupiny je omezeno pro p ístup do sdílené složky pouze s názvem 

Healthcare. V této složce mohou číst, zapisovat a m nit její obsah. Do ostatních složek se 

členové pouze této skupiny nedostanou. Pro p ístup k dalším složkám musí být uživatel 

členem i jiné skupiny. Pro členy této skupiny není povoleno instalovat jakýkoliv software. 
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Divize ICT 

Práva pro tuto skupinu vycházejí z ostatních skupin, platí pro ni stejná pravidla. 

Oprávn ní této skupiny je omezeno pro p ístup do sdílené složky pouze s názvem ICT. 

V této složce mohou číst, zapisovat a m nit její obsah. Do ostatních složek se členové 

pouze této skupiny nedostanou. Pro p ístup k dalším složkám musí být každý uživatel 

členem i jiné skupiny. Pro členy této skupiny není povoleno instalovat jakýkoliv software.  

Divize Marketing 

Práva pro tuto skupinu vycházejí z ostatních skupin, platí pro ni stejná pravidla. 

Oprávn ní této skupiny je omezeno pro p ístup do sdílené složky pouze s názvem 

Marketing. V této složce mohou číst, zapisovat a m nit její obsah. Do ostatních složek se 

členové pouze této skupiny nedostanou. Pro p ístup k dalším složkám musí být uživatel 

členem i jiné skupiny. Pro členy této skupiny není povoleno instalovat jakýkoliv software.  

Divize Management 

Práva pro tuto skupinu vycházejí z ostatních skupin, platí pro ni stejná pravidla. 

Oprávn ní této skupiny je omezeno pro p ístup do sdílené složky pouze s názvem 

Management. V této složce mohou číst, zapisovat a m nit její obsah. Do ostatních složek 

se členové pouze této skupiny nedostanou. Pro p ístup k dalším složkám musí být uživatel 

členem i jiné skupiny. Pro členy této skupiny není povoleno instalovat jakýkoliv software.  

Brno 

Bezpečnostní skupina týkající se zejména sdílené složky pro dané m sto a pobočku. 

Členové této skupiny mají p istup pouze do složky Brno, zde mohou číst, zapisovat a 

m nit její obsah. Do ostatních složek se člen pouze této skupiny nedostane.  

Praha 

Bezpečnostní skupina týkající se zejména sdílené složky pro dané m sto a pobočku. 

Členové této skupiny mají p istup pouze do složky Praha, zde mohou číst, zapisovat a 

m nit její obsah. Do ostatních složek se člen pouze této skupiny nedostane.  
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Ostrava 

Bezpečnostní skupina týkající se zejména sdílené složky pro dané m sto a pobočku. 

Členové této skupiny mají p istup pouze do složky Ostrava, zde mohou číst, zapisovat a 

m nit její obsah. Do ostatních složek se člen pouze této skupiny nedostane.  

Olomouc 

Bezpečnostní skupina týkající se zejména sdílené složky pro dané m sto a pobočku. 

Členové této skupiny mají p istup pouze do složky Olomouc, zde mohou číst, zapisovat 

a m nit její obsah. Do ostatních složek se člen pouze této skupiny nedostane.  

Plzeň 

Bezpečnostní skupina týkající se zejména sdílené složky pro dané m sto a pobočku. 

Členové této skupiny mají p istup pouze do složky Plzeň, zde mohou číst, zapisovat a 

m nit její obsah. Do ostatních složek se člen pouze této skupiny nedostane.  

3.4 Group Policy 
V konzoli pro nastavení Group Policy dostupné na serveru p es p íkaz gpmc.msc je 

možné nastavit různá oprávn ní. Pro p ehled oprávn ní jak pro chování uživatele na 

počítači, tak pro jejich p ístup k jednotlivým složkám jsem vytvo il p ehledné tabulky. 

Jednotlivé p ístupy a nastavení oprávn ní probíhalo v kooperaci s vedením společností 

ABC s.r.o. Na konzultacích byly stanoveny p ístupy a práva pro bezpečnostní skupiny.  

  



65 
 

Následující tabulka znázorňuje p ehled práv jednotlivých bezpečnostních skupin a jejich p i azení k jednotlivým složkám na sdíleném 
centrálním uložišti.  

 
Tabulka 5:P ehled práv bezpečnostních skupin u jednotlivých složek ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Zkratky jednotlivých oprávn ní jsou vysv tleny v následující tabulce.  

 

Tabulka 6: Oprávn ní a jejich zkratky ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Ve společnosti ABC s.r.o. nebyl požadavek na detailní nastavení oprávn ní pro chování 

uživatelů na pracovních počítačích. Omezení platí pouze pro instalaci jakéhokoliv softwaru a 

zm ny nastavení počítače. Další úkony, které uživatelé provád jí jsem nazval jako b žná práce 

na počítači.  

 

Tabulka 7: Práva pro chování uživatele na počítači ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

3.5 VPN 
Jedním z požadavků investora bylo bezpečné propojení poboček tak, aby všichni zam stnanci 

m li p ístup na datové uložišt  do Brna. Pro toto p ipojení navrhuji využít VPN ĚVirtual Private 

Networkě sít , které budou založené na IPSec ĚInternet Protokol SECurityě. IPSec je soubor 

protokolů, pracující na síťové vrstv . Poskytující tunelování, šifrování a autentizaci. Tedy vše 

pot ebné práv  pro toto ešení. 

Firewally Fortigate 60C, které navrhuji využít, mají plnou podporu IPSec. Nebude tak problém 

navzájem propojit jednotlivé pobočky s centrálním serverem. Firewall bude nastaven na každé 

pobočce zvlášť a bude p istupovat do hlavní sít . Pro zabezpečení integrity zpráv navrhuji 

využít algoritmus SHA-1 a pro šifrování bezpečný algoritmus AES ĚAdvanced Encryption 

Standard).  
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Pokud by n který ze zam stnanců pot eboval pracovat z domu a pot eboval by p ístup na server 

stačí nainstalovat a nastavit klienta (Forti client) u n j na počítači. Po nastavení se zam stnanec 

může p ipojit z domácí sít  pomocí VPN do firemní sít . Pro toto p ipojení navrhuji využít 

naopak SSL VPN, se zabezpečením integrity zpráv pomocí algoritmu SHA-1 a pro šifrování 

algoritmus AES. 

Oba typy nastavení jdou zpracovat na jednom firewallu Fortigate 60C. Menu administrace 

p ímo v nastavení firewallu lze vid t na Obrázek 13: Menu firewallu Fortigate – VPN zobrazení 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě. s 

 

Obrázek 13: Menu firewallu Fortigate – VPN zobrazení ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Všechna VPN p ipojení jsou poté možná sledovat v administraci firewallu Fortigate. Sledovat 

je možné jak IPSec spojení, tak SSL-VPN spojení. Takto sledovaná spojení zvyšují bezpečnost 

celé sít  a také jsou lépe konfigurovatelná.  
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Na Obrázek 14: Menu firewallu Fortigate – VPN monitoring ĚZdroj: Vlastní zpracováníě, lze 

vid t, že můžeme sledovat monitoring jak IPSec, tak SSL-VPN p ipojení. 

 

Obrázek 14: Menu firewallu Fortigate – VPN monitoring ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

3.6 IP adresace 
Následující tabulka Tabulka 8: Návrh IP adresace jednotlivých poboček ĚZdroj: Vlastní 

zpracováníě popisuje IP adresaci celé společnosti, kterou navrhuji využít. Kolem hlavního 

serveru v Brn  navrhuji vybudovat bezpečnou tzv. DMZ Ědemilitarized zone). K této síti poté 

bude nastaven p ístup ze všech ostatních míst. Na periferii každé podsít  bude firewall 

Fortigate, na kterém budou tato pravidla nastavena.  

Na každé pobočce je navíc ješt  odd lena LAN síť pro p ipojení b žných pracovních počítačů, 

dále Wi-Fi síť pro zam stnance a Wi-Fi síť pro hosty. 

V brn nské sítí bude navíc vytvo ena speciální podsíť pro p ipojení uživatelů p es SSL VPN 

klienta. Všechna tato p ipojení jsou sm ována práv  do Brna, proto pat í do této sít .  
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Po očka IP adresa sítě IP adresa podsítě Informace 

Brno 
10.1.x.x. 

10.1.1.x LAN síť 
10.1.2.x Wi-Fi síť 
10.1.3.x Wi-Fi síť hosté 
10.1.10.x DMZ 

SSL VPN 10.1.199.x Připojení uživatelů z venkovní sítě 

Praha 10.2.x.x. 
10.2.1.x LAN síť 
10.2.2.x Wi-Fi síť 
10.2.3.x Wi-Fi síť hosté 

Ostrava 10.3.x.x. 
10.3.1.x LAN síť 
10.3.2.x Wi-Fi síť 
10.3.3.x Wi-Fi síť hosté 

Olomouc 10.4.x.x. 
10.4.1.x LAN síť 
10.4.2.x Wi-Fi síť 
10.4.3.x Wi-Fi síť hosté 

Plzeň 10.5.x.x. 
10.5.1.x LAN síť 
10.5.2.x Wi-Fi síť 
10.5.3.x Wi-Fi síť hosté 

 

Tabulka 8: Návrh IP adresace jednotlivých poboček ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

3.7 Zabezpečení počítače 
Všechny počítače jsou zabezpečeny doménovým profilem. Do každého počítače se tak dostane 

pouze platný člen doménové struktury. Tím může být jakýkoliv uživatel s platným profilem 

nebo správce systému.  

Pro uživatele jsou omezeny práva, jak se mohou na počítači chovat. Uživatelé mají právy 

zakázáno instalovat jakýkoliv software nebo m nit n jak výrazn ji nastavení počítače. Pro tyto 

zásahy je nutný administrátorský p ístup. Tento p ístup má pouze správce sít , kterým je 

vedoucí IT odd lení.  

Další zabezpečení pro počítače není stanoveno. Všechny počítače ve firm  jsou notebooky, 

díky tomu je n kterým zam stnancům umožn no odnést si počítač i mimo svá pracovišt .  

3.8 Zálohování 
Celé serverové ešení bude zálohováno v pravidelných intervalech na virtuální server, který 

bude za ízen jako cloudová služba mimo prostory společnosti. Záloha dat bude také probíhat 

pomocí technologie zrcadlení na datové uložišt .  
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3.9 Síťový management  
Správu celé sít  bude provád t IT odd lení společnosti ABC s.r.o. jako doposud. V současném 

ešení je využíváno dohledového softwaru, který má centrální správu dostupnou z webového 

prohlížeče. Na každém počítači je pak instalován dohledový agent, který sbírá data a odesílá je 

do centrální správy. Odtud je poté možná kontrola počítačů a pomocí vzdáleného p ipojení také 

možnost ešení p ípadných problémů na klientských stanicích.  

3.10 Návrh organizačního začlenění 
Celé ešení ICT technologií ve společností má jasn  stanovenou odpov dnou osobu. Touto 

osobou je vedoucí IT odd lení ve společnosti ABC s.r.o., ten odpovídá i za všechna IT ešení, 

která jsou do společnosti ABC s.r.o. zavedena. 

S tímto ohledem lze tedy íci, že jde o dostatečn  odpov dnou osobu za tato ešení. Vedoucí IT 

odd lení má také dva kolegy, kte í se starají o další agendu spojenou s IT. 

3.11 Směrnice 
S tímto projektem zavedení doménové struktury do společnosti ABC s.r.o. bude spojen návrh 

n kterých vnit ních sm rnic, které by m ly být zavedeny s tímto ešením.  

3.11.1 Směrnice pro využívání firemního počítače 

Každý zam stnanec p i svém nástupu obdrží pro svoji práci pracovní počítač. Vždy se jedná o 

notebook, díky této firemní výhod  je nutné zavést sm rnici, která blíže specifikuje míru 

využívání tohoto za ízení.  

Zam stnanec má možnost využít firemní počítač i pro soukromé účely a je povoleno, aby si jej 

odnesl i mimo pracovišt . Zam stnanec se může p ipojit i do jiných sítí než pouze do firemní. 

Na každém za ízení jsou však omezena práva pro zam stnance. Pro každého je vysloven  

zakázáno p ipojovat neov ená externí za ízení. Také je zakázáno instalovat libovolný software 

do za ízení. Veškerý software pot ebný pro pracovní účely je instalován správcem po zakoupení 

a prvním spušt ním. Pokud si zam stnanec p eje n jaký další software, je nutné zažádat 

jednatele společnosti, který poté může souhlasit nebo nesouhlasit s tímto požadavkem. Pokud 

je tento požadavek schválen, je poté p edán na IT odd lení. Správce poté provede instalaci 

pot ebného softwaru pod administrátorským účtem.  
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3.11.2 Směrnice pro zabezpečení účtu uživatele 

Pro zabezpečení účtu je využíváno jeho uzamčení unikátním heslem každého uživatele. 

Sm rnice pro zabezpečení účtu uživatele dává za povinnost udržovat svoje heslo aktuální, 

nikomu jej neprozrazovat a pravideln  jej m nit tak jak je nastaveno administrátorem.  

Administrátorem jsou p edepsána následující pravidla pro hesla: 

x Heslo musí splňovat požadavky na složitost: Využití kombinaci malých, velkých 

písmen, číslice a speciálního znaku 

x Maximální stá í hesla: ř0 dnů 

x Minimální délka hesla: 8 

x Vynutit použití historie hesel: Systém si pamatuje posledních 24 hesel Ěuživatel tak 

nesmí používat hesla, která již použil d íveě 

Tyto pravidla jsou všichni uživatele nucení z bezpečnostních důvodů dodržovat.  

3.11.3 Směrnice pro chování uživatele ve firemní síti 
Pro každého zam stnanec je zakázáno v pracovní dob  navšt vovat weby, které nepot ebuje 

pro svoji pracovní činnost. Každý zam stnanec má zakázáno otevírat nevhodné p ílohy e-mailu, 

aby se co nejvíce p edešlo zavirování počítače a dalším útokům. Seznam 

povolených/zakázaných webů bude nastaven na firewallu Fortigate, na tomto firewallu bude 

také aktivní e-mailový filtr pro zvýšení bezpečnosti. 

Z důvodu bezpečnosti nemají uživatelé možnost p ipojovat svá mobilní za ízení do firemní sít . 

V p ípad  nutnosti mohou využít síť určenou pro návšt vy společnosti ABC s.r.o., která je 

odd lena od hlavní firemní sít . 

3.11.4 Směrnice pro nahrávání dat na centrální uložiště 

Zam stnanec na centrálním serverovém uložišti využívá pouze ty složky, kam má díky svým 

systémovým oprávn ním p ístup. Každý má ve společné složce vytvo enou osobní složku se 

svým jménem, kam se nahrávají dokumenty a soubory, které nejčast ji využívá a je pot eba je 

zálohovat. Do této složky je možné si nahrávat i soukromá data dle uvážení. Kapacita této 

složky je stanovena na 2 GB pro každého zam stnance. Do dalších složek, které jsou využívány 

jednotlivými odd leními a pro konkrétní práce je zakázáno nahrávat osobní soubory. Tyto 

složky nejsou nijak velikostn  omezeny. 
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3.11.5 Směrnice pro hlášení IT poruch 

Pokud dojde k jakémukoliv problému, který se týká počítače zam stnance je povinen tento 

problém hlásit na IT odd lení. Hlášení probíhá e-mailem na support linku, v akutních p ípadech 

je poté možné využít telefonní spojení. Po p ijetí požadavku je v co nejkratší možné dob  ešen.  

3.12 Návrh projektu zavedení  
Zavedení doménové struktury s centrálním uložišt m je složitý proces. Proto bude brán jako 

projekt a celé zavedení proto bude podléhat projektovému ízení. Zejména bude zpracována 

analýza rizik a síťový graf projektu.  

3.12.1 Lewinův model 
Pomocí Lewinova modelu jsou popsány všechny důležité fáze zm ny projektu, včetn  všech 

zainteresovaných stran a všech subjektů, které jsou touto zm nou ovlivn né.  

3.12.1.1 Síly inicializující proces  

Hlavním iniciátorem procesu zm ny je vedení společnosti ABC s.r.o. To došlo k záv ru, že 

komunikace a úroveň práce není dostatečn  efektivní. Bezpečnostní prvky také nebyly na dobré 

úrovni.   

3.12.1.2 Agent změny 

Agentem zm ny v tomto p ípad  je IT odd lení společnosti ABC s.r.o. Hlavní odpov dnou 

osobou je vedoucí IT odd lení. Na celou zm nu také dohlíží majitel a jednatel celé společnosti, 

který je zároveň hlavním investorem celého projektu.  

3.12.1.3 Identifikace intervenčních oblasti 
Celý projekt bude ovlivňovat adu zam stnanců, následující kapitola bude popisovat všechny 

oblasti, které budou projektem ovlivn ny.  

IT správa 

Pro IT správu bude mít tato zm na zásadní vliv v náplni jejich práce. Díky charakteru zm ny 

bude IT správou provád n jiný servis pro další zam stnance než p ed zm nou. Pro IT správu 

bude nyní usnadn na administrace a nastavení jednotlivých p ístupových práv a díky omezení 

chování uživatelů na PC je šance, že bude celkov  provád no mén  servisních zásahů. Nov  je 

však pot eba provést školení na nastavení a správu firewallů od společnosti Fortigate.  

Lidské zdroje 

Do lidských zdrojů za azuji všechny další divize společnosti, členové t chto divizí jsou 

zam stnanci nap íč všemi pobočkami společnosti ABC s.r.o. Jde o divize jako Top 
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management, Divize Engineering, Divize Finance, Divize Healthcare, Divize ICT, Divize 

Marketing a Divize Management. Všichni členové jednotlivých divizí budou muset podstoupit 

školení na zm nu pracovních postupů a zvyklostí, které každodenn  využívají. Také se budou 

muset p izpůsobit novým sm rnicím, které budou nov  zavedeny.   

Technologie firmy 

Zm na se bude také týkat technologii využívaných ve společnosti ABC s.r.o. Nov  bude pro 

velkou část práce využíván hlavní server společnosti v Brn . Tento server se bude využívat pro 

správu uživatelských účtů a pro správu jejich zabezpečení. Navíc bude na serveru vybudováno 

centrální uložišt  dat, které v minulosti nebylo vůbec využíváno. 

Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti nebude zm nou nikterak zasažena a nedojde k žádné zm n  

struktury. Mírn  budou pozm n ny akorát pracovní postupy jednotlivých zam stnanců. 

3.12.1.4 Intervence – vlastní změna 

Vlastní zm na se provádí b hem t í základních fází Lewinova modelu, fáze jsou rozmrazení, 

provedení zm ny a zamrazení. Jednotlivé odstavce budou dále popsány. 

Rozmrazení 

Fáze rozmrazení, zde je nutné s investorem detailn  probrat rozsah plánované zm ny a vyjasnit 

si všechny požadavky a omezení, které budou s projektem spojeny.  

Provedení změny 

Ve fázi provedení zm ny je nutné provést všechny následující činnosti, které vedou k jejímu 

napln ní. S t mito činnostmi poté pracuji i v síťové analýze, která je zpracována v kapitole 

3.12.5.  

x Analýza současného stavu 

x Vyhodnocení současného stavu 

x Stanovení požadavků na nové ešení 

x Zpracování požadavků 

x Doplňující jednání s investorem 

x Podpis smlouvy s investorem 

x Výb r hardwaru 

x Výb r dodavatele hardwaru 
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x Jednání s dodavatelem 

x Podpis smlouvy s dodavatelem 

x Dodání hardwaru 

x Návrh IP adresace 

x Sestavení hardwaru 

x Instalace domény 

x Vytvá ení uživatelských účtů 

x Vytvá ení bezpečnostních skupin 

x Nastavení oprávn ní 

x Instalace diskového pole 

x Nastavení diskového pole 

x Migrace dat 

x Nastavení firewallu 

x Nastavení VPN 

x Testovací provoz centrály 

x Vyhodnocení testovacího provozu 

x Napojení dalších poboček 

x Dolad ní chyb a p ipomínek 

x Návrh a sestavení sm rnic 

x Školení uživatelům 

x P edávací protokol 

x Následná podpora uživatelům 

Zamrazení 

Fáze zamrazení obsahuje zm nu chování zam stnanců v jejich každodenní pracovní činnosti. 

Nov  se budou všichni hlásit do stejné sít  a ov ovat se svými uživatelskými účty vůči serveru. 

Pro společnou spolupráci a vým nu dat budou nov  využívat centrální uložišt  dat.  

Pro správný účel této zm ny je nutné začít pracovat s centrálním uložišt m co nejd íve tak, aby 

se práce pro všechny zam stnance stala co nejefektivn jší. Všechna další oprávn ní a 

zabezpečení jsou implementována již se zm nou. 
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3.12.1.5 Verifikace výsledků 

Ov ení výsledků je s touto zm nou t žko m itelné. Jist  však lze íci, že práce jednotlivých 

zam stnanců bude více efektivní a jejich vzájemná spolupráce bude daleko jednodušší. Velkým 

p ínosem tohoto ešení je velké zvýšení zabezpečení, a to jak celé firemní sít , tak i jednotlivých 

počítačů každého zam stnance.  

3.12.2 Analýza rizik 

Následující kapitola provádí identifikaci a ohodnocení rizik. Výstupem této částí je co nejv tší 

eliminace rizik, které mohou ohrožovat projekt.  

Byly identifikovány všechny hrozby, které mohou ohrožovat projekt. Hrozby jsou popsány a 

byly k nim p i azeny možné scéná e. 

Nefunkční doména  

Pokud by doménu na server instaloval neodborný pracovník, může se stát, že by byla špatn  

nainstalovaná a tím by poté byla nefunkční pro uživatele.  

Opoždění dodávky hardwaru 

Pokud by byl vybrán špatný dodavatel, může dojít k prodloužení dodávky hardwaru. Dodávka 

velkého množství hardwaru by m la být s dodavatelem dostatečn  smluvn  ošet ena.  

Nedodržení termínu realizace 

Vzhledem k možným ušlým ziskům a minimalizaci nákladů na projekt je nutné v novat 

zvýšenou pozornost dodržení stanoveného termínu vyhotovení projektu. V opačném p ípadn  

může dojít k neočekávanému navýšení nákladů.  

Nekompatibilní hardware 

P i špatn  vybraném hardwaru se může stát, že n které za ízení nebudou mezi sebou navzájem 

kompatibilní. Proto je nutné n které za ízení konzultovat s dodavatelem, v p ípadn  dalších 

nejasností s konkrétním výrobcem.  

Uživatelé si nezvyknou na změnu práce 

Pro všechny uživatele budou zavedeny nová pravidla a sm rnice, které bude pot eba dodržovat. 

Ne všem uživatelům bude tato zm na vyhovovat, pokud se tak stane budou nutná jejich školení.  
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Špatně zvolená velikost uložiště 

Je nutné zvolit dostatečnou velikost uložišt  dat, pokud by byla velikost poddimenzována 

mohlo by se stát, že ešení bude za určitý časový úsek již nepoužitelné. Je nutné stanovit 

s investorem časový úsek, který má ešení pokrýt. S tím bude souviset analýza datových toků a 

návrh velikosti uložišt  dat.  

Nedostatečně klimatizovaná serverovna 

Výkonné serverové ešení a datové uložišt  vyza ují velké množství tepla, je proto nutné je 

dostatečn  chladit. Pro tyto účely je vhodné do serverovny, umístit klimatizaci. Ta by m la být 

co nejkvalitn jší, není dobré podcenit chlazení serverů.  

Nerealistický časový plán 

Na začátku projektu je důležité stanovit realistický časový plán a důkladn  se držet všech 

termínů realizace, které jsou důležité pro úsp šné napln ní cíle a dodržení všech stanovených 

termínů.  

Špatné zabezpečení serverovny 

P i špatném zabezpečení serverovny, se může stát, že do ní vnikne neoprávn ná osoba a může 

server poškodit nebo odcizit.  

Vadný kus hardwaru 

P i nákupu jakéhokoliv hardwaru je možné, že n který kus bude vadný. Je proto nutné mít 

smluvn  stanoveno, jak bude probíhat reklamace a vým na daného zboží.  

Riziko zlého výsledku 

Pokud by na začátku projektu byly špatn  určené požadavky od investora mohlo by se stát, že 

nebude spokojen s celkovým výsledkem. S investorem je důležité pravideln  komunikovat i 

b hem ešení projektu a p ípadn  reagovat na jeho podn ty.  
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Následující tabulka zachycuje všechny identifikované hrozby a k nim p i azené p íslušné 

scéná e.  

 

Tabulka 9: Tabulka hrozeb a scéná ů ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Výsledná tabulka hodnocení rizik 

 

Tabulka 10:Tabulka hodnocení rizik ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

Hodnota rizika Závažnost rizika 
< 20 000 Běžné 

20 000 – 80 000 Důležité 
> 80 000 Kritické 

 

Tabulka 11: Ohodnocení rizik ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Ke každé hrozb  byla zavedena opat ení, která je snižují nebo naprosto eliminují. Hlavním účelem je kritická rizika snížit alespoň na rizika důležitá 

a rizika důležitá eliminovat nebo snížit na rizika b žná. 

 

Tabulka 12:Nová hodnota rizik po zavedení opat ení ĚZdroj: Vlastní zpracování) 
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3.12.3 Snižování rizika 

Po identifikaci rizik, byla každé hrozb  p i azena opat ení. Opat ení snižuje nebo naprosto 

eliminuje riziko, které tato hrozba mohla způsobit.  

Nefunkční doména po instalaci 

x Opat ení: Instalace kvalifikovanou osobou 

x Komentá : Je nutné, aby instalaci domény provád la kvalifikovaná osoba 

s dostatečnými zkušenostmi s tímto úkonem. Instalaci bude provád t vedoucí IT 

odd lení, ten má s touto problematikou nejv tší zkušenosti.  

x Účinnost opat ení: Instalace kvalifikovanou osobou eliminuje toto riziko.  

Opoždění dodávky hardwaru 

x Opat ení: Výb r kvalitního dodavatele 

x Komentá : Opožd ní dodávky hardwaru by m lo za následek opožd ní všech instalací 

a tím také opožd ní celého projektu. Důležitým faktorem tedy je zajišt ní takového 

dodavatele, který je smluvn  schopen zajistit dodávku v p edem určený časový termín.  

x Účinnost opat ení: Pokud bude smluvn  zajišt n dodavatel, snižuje se vznik tohoto 

rizika z původní pravd podobnosti 0,2 na stávající 0,05. Riziko se neeliminuje úpln , 

protože vždy jsou možné n jaké neočekáváné události.  

Nedodržení termínu realizace 

x Opat ení: Kvalitní časový plán 

x Komentá : Pokud by nebyl vytvo en kvalitní časový plán se stanovenými termíny, 

mohlo by dojít k opožd ní celého projektu a nedodržení termínu realizace. Proto bude 

na začátku projektu sestaven časový plán s jasn  stanovenými termíny realizace.  

x Účinnost opat ení: P i sestavení časového plánu dojde ke snížení rizika z původní 

pravd podobnosti 0,2 na stávající 0,05.  

Nekompatibilní hardware 

x Opat ení: Kvalitní výb r HW, konzultace s dodavatelem, výrobcem 

x Komentá : V p ípad  špatn  sestaveného hardwaru by mohlo dojít ke komplikacím a 

nefunkčnosti celého ešení. Musí být tedy zajišt na kompatibilita všech zvolených 

hardwarových i softwarových prvků. Všechen navrhovaný hardware a jeho vzájemná 

kompatibilita bude konzultována s dodavatelem a p ípadn  výrobcem.  
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x Účinnost opat ení: Pokud budou provedeny konzultace dojde k eliminaci tohoto rizika 

a všechen hardware bude kompatibilní.  

Uživatelé si nezvyknou na změnu práce 

x Opat ení: Školení pro uživatele 

x Komentá : P i zavedení doménové struktury s centrálním uložišt m se zm ní práce 

všech uživatelů. Může se stát, že n kterým uživatelům nebude model nové práce 

vyhovovat, je proto nutné uspo ádat školení pro uživatele a usnadnit jim p echod na 

nové pracovní prost edí.  

x Účinnost opat ení: Kvalitní školení usnadní p echod uživatelů na nové pracovní 

prost edí a eliminuje tak riziko.  

Špatně zvolená velikost uložiště 

x Opat ení: Důkladná analýza datových toků 

x Komentá : Špatn  zvolená velikost datového uložišt  je velkým rizikem. Důležitým 

krokem je tedy provedení důkladné analýzy datových toků, aby bylo zjišt no kolik dat 

uživatelé používají a jaký objem dat bude ukládán na datové uložišt . Dle této analýzy 

bude poté stanovena optimální velikost uložišt .  

x Účinnost opat ení: Po sestavení analýzy datových toků a zvolení dostatečné rezervy p i 

návrhu datového uložišt  snížíme pravd podobnost vzniku rizika z původní 

pravd podobnosti 0,1 na novou hodnotu 0,05.   

Nedostatečně klimatizovaná serverovna 

x Opat ení: Naddimenzované chlazení serverovny 

x Komentá : P i nedostatečném chlazení serverovny může docházet k p eh ívání 

jednotlivých komponent v serveru. Tím by poté mohlo dojít k jeho poškození a velkým 

ztrátám. Pokud se naddimenzuje chlazení serverovny, tak i za cenu vyšších nákladů na 

toto opat ení se poté sníží riziko zničení serveru.  

x Účinnost opat ení: P i dostatečn  silném chlazení se eliminuje toto riziko.  
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Nerealistický časový plán 

x Opat ení: Respektování časového harmonogramu 

x Komentá : P i vytvá ení časového harmonogramu je nutné stanovit dostatečné časové 

úseky pro vykonání jednotlivých činnost. Takto vytvo ený časový harmonogram je poté 

nutné dodržovat pro návaznost dalších činností.  

x Účinnost opat ení: P i respektování časového harmonogramu dojde k eliminaci rizika.  

Špatné zabezpečení serverovny 

x Opat ení: Bezpečnostní dve e, klíče budou mít pouze pov ené osoby 

x Komentá : Pokud by do serverovny vnikla neoprávn ná osoba mohlo by dojít 

k poškození serveru nebo k jeho odcizení. Nutnou podmínkou jsou tedy bezpečnostní 

dve e, které budou bránit p ístupu neoprávn ným osobám. Vstup do serverovny bude 

na klíč a tento klíč bude mít pouze jednatel a vedoucí IT odd lení.   

x Účinnost opat ení: Pokud se klíče nedostanou k neoprávn ným osobám dojde ke snížení 

rizika z původní pravd podobnosti 0,25 na novou 0,05.  

Vadný kus hardwaru 

x Opat ení: Kvalitní dodavatel, rychlá vým na zboží 

x Komentá : I p i výb ru kvalitního dodavatele se může stát, že p i zakoupení v tšího 

množství hardwaru může být n který kus vadný. S dodavatelem bude proto smluvn  

stanoveno, jak postupovat p i vým n  zboží a zajišt ní nového kusu v co nejkratším 

časovém termínu.  

x Účinnost opat ení: Stanovení reklamačních opat ení a zajišt ní nového kusu hardwaru 

sníží pravd podobnost rizika z původní hodnoty 0,25 na novou 0,1.  

Riziko zlého výsledku 

x Opat ení: Konzultace s klientem p ed projektem i b hem projektu 

x Komentá : Klientovi bude jasn  a srozumiteln  vysv tlen postup a výsledek realizace 

celého projektu zavedení doménové struktury s centrálním uložišt m. Konzultace 

budou probíhat i b hem projektu. Díky t mto konzultacím se p edejde tomu, že klient 

nebude v d t, jak bude vypadat výsledek projektu.  

x Účinnost opat ení: Pravidelné konzultace eliminují vznik tohoto rizika.   
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3.12.4 Mapa rizik 

Následující graf znázorňuje jednotlivá rizika s hodnotou jejich dopadu a pravd podobnostmi 

jejich vzniku. Do stejného grafu jsem vložil novou hodnotu rizik po aplikaci jednotlivých 

opat ení.  

 
Obrázek 15: Mapa rizik ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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3.12.5 Časový plán 

Časový plán jsem provedl pomocí síťové analýzy. Pro tyto účely jsem využil PERT metodu.  

Metodu PERT jsem využil pro stanovení jednotlivých činností a jejich posloupností v projektu. 

Nejprve jsem si stanovil všechny činnosti, které v projektu prob hnout. Tyto činnosti jsem 

ohodnotil dny a stanovil optimistickou, pesimistickou a nejpravd podobn jší dobu zpracování. 

Z t chto t í hodnot jsem poté p es vzorec výpočtu doby trvání stanovil skutečnou dobu trvání 

každé činnosti. 

x optimistický odhad – p edstavuje nejkratší dobu, za kterou je možné danou činnost 

provést za nejlepších podmínek 

x pesimistický odhad – p edstavuje nejdelší dobu trvání činnosti za nejnep ízniv jších 

podmínek 

x nejpravd podobn jší odhad – p edstavuje dobu trvání činnosti za normálních podmínek, 

tato hodnota je dopočítávána 

Tyto činnosti jsem poté zakreslil do síťového grafu a dopočítal všechny další charakteristiky 

jako začátek možný, začátek p ípustní, konec možný, konec p ípustný, rezervu celkovou a 

rezervu volnou.  

Dle t chto výpočtů jsem poté stanovil dobu trvání projektu na 112 dnů. Do grafu jsem také 

vyznačil kritickou cestu projektu. Jsou to ty činnosti, kde je celková rezerva rovná nule, a proto 

je důležité pohlídat dokončení t chto činností v p edem stanoveném termínu tak, aby nedošlo 

k prodloužení celého projektu.  

Doba trvání projektu:  

=  
á + 4 ∗ � ě ě ší + á

6  

Dle tohoto vzorce jsem vypočítal dobu trvání každé činnosti.  

Síťový graf byl tvo en dle následujícího klíče, každý uzel byl zaznamenán stejn .  

 

Obrázek 16: Značení jednotlivých uzlů v Síťovém grafu 
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Dále pro rozptyl trvání jednotlivých činností platí: 

V2 ( ) =  
−
6

2

 

A pro sm rodatnou odchylku platí vzorec: 

V ( ) =  
−
6  

Kde  je optimistický odhad a  je odhad pesimistický.  

Všechny hodnoty výpočtů v tabulce činností jsem matematicky zaokrouhloval pro lepší 

p ehlednost a lepší práci s jednotlivými činnostmi.  

Z Tabulka 13: Tabulka činností projektu ĚZdroj: Vlastní zpracováníě jsem dopočítal následující 

charakteristiky.  

x st ední hodnota kritické cesty     111 dní 

x rozptyl doby trvání projektu Ěkritická cestaě    17 dní 

x sm rodatná odchylka Ěkritické cestyě     4,17 dní 

x pravd podobnost, že bude projekt dokončen do 65 dní?  0,01 

x pravd podobnost, že bude projekt dokončen do 117 dní?  0,62 

x pravd podobnost, že bude projekt dokončen do 120 dní?  0,68 

x doba realizace projektu s 20 % rizikem    127 dní 
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Následující tabulka obsahuje seznam všech činností, které je pot eba provést na projektu zavedení doménové struktury s centrálním uložišt m do 

firmy. Jednotlivé činnosti jsou ohodnoceny dobou trvání ve dnech. Z t chto údajů jsem poté dopočítal další údaje. Pro znázorn ní jednotlivých 

činností pomocí grafu jsem zvolil uzlov  orientovaný síťový graf.  

 
Tabulka 13: Tabulka činností projektu ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Obrázek 17: Síťový graf – 1. část ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Obrázek 18: Síťový graf – 2. část ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Obrázek 19: Síťový graf – 3. část ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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4 Ekonomické hodnocení 
Obsahem finančního hodnocení je nákup hardwaru, který je pro navrhované ešení pot eba zakoupit. Dále jsou obsahem instalační a analytické 

práce, které jsou účtované nad rámec b žného finančního ohodnocení IT odd lení společnosti ABC s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou uvád ny bez 

DPH.   

Položka Výro e MJ Počet Cena/MJ Cena bez DPH 
DELL Storage – datové pole DELL ks 1 121  Kč 121  Kč 
DELL PowerEdge R630 – server DELL ks 1 68  Kč 68  Kč 
Switch 2x Cisco SG300-52 SRW2048-K9 Cisco ks 2 17  Kč 35  Kč 
Firewall Fortigate 60C Fortigate ks 5 27  Kč 135  Kč 
UPS 1x AEG UPS Protect D.6000 – záložní zdroj napájení AEG ks 1 66  Kč 66  Kč 
Instalační práce  - ks 1 120  Kč 120  Kč 
Analytické práce  - ks 1 20  Kč 20  Kč 
            
            
            
Celkem bez DPH         566  Kč 
DPH         119  Kč 
Celkem s DPH         686 003 Kč 

Tabulka 14: Finanční hodnocení projektu ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Celá investice byla vyčíslena na 566 ř45 Kč bez DPH. Součástí této ceny jsou všechny 

analytické a instalační práce spojené se zavedením doménové struktury a instalaci 

uložišt .  

Cena také obsahuje nový hardware, který je pot eba zakoupit pro možnost zavedení 

projektu. Zejména jde o nový server od společnosti DELL a také datové uložišt  od 

společnosti DELL. Další součástí je zakoupení 5 firewallů Fortigate, které budou pot eba 

pro nastavení VPN sít  a zabezpečení sít .  

Pro zvýšení bezpečnosti napájení serveru je součástí také zakoupení záložního zdroje. 

Jeho kapacita je dostatečná pro bezpečné uložení dat a vypnutí serveru v p ípad  výpadku 

elektrické energie.  

Zakoupený server a centrální uložišt  dat jsou nezbytné pro další činnost společnosti ABC 

s.r.o. a to nejen kvůli nasazení Active Directory. Firewally od společnosti Fortigate krom  

bezpečné komunikace mezi pobočkami výrazn  zvýší informační bezpečnost i v jiných 

oblastech, a to zejména v:  

x útoky  

x spam  

x viry 

Společnost ABC s.r.o. tak dosáhne daleko vyššího kreditu a bude dosaženo velkého 

zvýšení informační bezpečnosti. Firma tak bude chrán ná pro své další působení a 

podnikání.  
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5 Závěr 
Práci jsem pojal jako projekt zavedení doménové struktury s centrálním uložišt m do 

firmy. Využil jsem tak n které nástroje projektového managementu a z práce ud lal 

komplexní návrh projektu. Návrh byl vypracován v souladu s platnými normami a 

v takovém rozsahu, aby byl napln n cíl práce.  

V první části práce byla zpracována důkladná analýza firemního prost edí společnosti 

ABC s.r.o. Po konzultacích ve společnosti jsem zjistil, jak zam stnanci pracují, jaké 

metody a postupy využívají. Z t chto postupů byly jasn  patrné nedostatky, které se 

v pracovních postupech s ohledem na využívání ICT prost edků nacházely. Nedostatky 

byly konzultovány s vedením společnosti a společn  byly vyjasn ny další požadavky, se 

kterými p išlo také vedení společnosti.  

Po stanovení p esných požadavků vyplývající z analýzy byla zpracována všechna 

teoretická východiska, ze kterých bylo poté vycházeno v samotném návrhu vlastního 

ešení. Teoretická východiska se v nují jak důležitým prvkům z teorie informačních 

technologií, kterých se práce týká, tak teorii projektového managementu. 

Ve zpracování vlastního návrhu je brán ohled na všechny požadavky investora, a to jak 

na počáteční, tak na ty, které se mohly vyskytnout v průb hu ešení celého projektu. Bylo 

navrhnuto zavedení doménové struktury do společnosti a po ízení nových hardwarových 

prvků, zejména jde o nový server, datové uložišt  a důležité bezpečností firewally. 

Zavedením doménové struktury do společnosti se zjednoduší n které pracovní postupy a 

zejména se do velké míry zvýší zabezpečení zam stnaneckých účtů a jejich pracovních 

notebooků. Bude jasn  stanovená bezpečností politika hesel a také budou zavedeny nové 

sm rnice. S t mito sm rnicemi budou zam stnanci seznámení p i svém nástupu do práce.  

Další částí vlastního návrhu je zavedení strukturovaného uložišt  dat. Toto uložišt  se 

nachází na centrální pobočce v Brn  a díky VPN p ipojení do n j mají p ístup 

zam stnanci ze všech ostatních poboček. Toto uložišt  výrazn  zrychluje a zefektivňuje 

společnou práci všech zam stnanců na společných dokumentech. Pro ízení p ístupů do 

datového uložišt  je využíváno skupinových politik Group Policy, které nabízí ízení účtů 

pomocí doménové struktury Active Directory.  
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Nedílnou součástí projektového managementu je také ízení rizik, které jsem detailn  

zpracoval včetn  návrhu zavedení různých opat ení pro eliminaci nalezených rizik. Poté 

byl zpracován časový plán celého projektu a sestaven síťový graf pomocí metody PERT. 

Nalezl jsem kritickou cestu projektu a stanovil činnosti, které se na této cest  nacházejí. 

U t chto činností je poté pot eba brát v tší z etel na spln ní jejich časového 

harmonogramu tak, aby nedošlo ke zpožd ní celého projektu. Pokud bude p i projektu 

brán ohled na ízení rizik a také na časový plán, celý projekt bude daleko mén  rizikový 

a dojde k jeho správnému implementování.  

Práce bude p edána vedení společnosti ABC s.r.o. a bude poté reáln  využita pro projekt 

zavedení doménové struktury do společnosti.  
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P íloha č. 1: Dashboard Fortigate 60C 
Obrázek znázorňuje p ehledný dashboard, který je po konfiguraci firewallu Fortigate dostupný z webového rozhraní a je zde možné sledovat 

síťový provoz.  
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P íloha č. 2: VPN Events 
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P íloha č. 3: Zobrazení skupin vytvo ených v AD 
Následující obrázek zobrazuje jednotlivé skupiny, které jsou vytvo eny v Active 

Directory na serveru společnosti ABC s.r.o. Do jednotlivých bezpečnostních skupin jsou 

p i azování uživatelé dle svých aktuálních pozic. Na tyto skupiny jsou poté aplikovány 

bezpečnostní politiky.  
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