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Abstrakt 

Táto diplomovaná práca sa zaoberá návrhom a tvorbou softvérovej aplikácie 

v konkrétnom podniku. Aplikácia je vytvorená pre potreby IT oddelenia a slúži na 

zjednodušenie a zefektívnenie procesov súvisiacich s užívateľskými účtami v Active 

Directory. Táto práca popisuje proces tvorby aplikácie od analýzy súčasného stavu, cez 

analýzu požiadaviek a tvorbu štruktúry aplikácie, až po samotnú tvorbu aplikácie 

v programovacom jazyku C#. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with design and creation of a software application in a particular 

company. Application is created for needs of IT department and it is used to simplify and 

streamline the processes related to user accounts in Active Directory. This thesis 

describes the whole process of application creation from analysis of current status through 

analysis of requirements and creation of application structure to the creation of 

application in programming language C#. 
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Úvod 

V súčasnej dobe sa neustále zvyšuje počet spoločností, ktoré pôsobia v oblasti 

poskytovania zdieľaných služieb. Tieto spoločnosti pracujú s informáciami a dátami, 

preto je dôležité zabezpečiť, aby boli vždy k dispozícii. Veľmi dôležitú úlohu v tom 

zohráva oddelenie informačných technológií, ktoré sa stará o prideľovanie prístupov 

a vytváranie užívateľských účtov. 

V prípade spoločnosti XYZ vykonáva IT oddelenie tieto aktivity nielen pre zamestnancov 

centra zdieľaných služieb, ale aj pre pracovníkov materskej spoločnosti XYZ v rámci 

celého regiónu EMEA. O to väčší dopad na fungovanie celej spoločnosti majú problémy 

s vykonávaním procesov na tomto oddelení, s ktorými sa spoločnosť momentálne stretá. 

Aby centrum stíhalo držať krok s celosvetovým fungovaním spoločnosti, musí nájsť 

optimálne riešenie, ako zlepšiť služby IT oddelenia.  
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Vymedzenie problému a ciele práce 

Spoločnosť sa v súčasnosti stretá s nespokojnosťou so službami IT oddelenia, ktoré 

s pribúdajúcimi zamestnancami v rámci celého regiónu dostáva stále väčší počet tiketov. 

S rastúcim množstvom týchto žiadostí rastie aj chybovosť pri ich spracovávaní, kedy sa 

administrátori snažia čo najrýchlejšie žiadosť vyriešiť.  Cieľom tejto diplomovej práce je 

identifikovať najväčšie slabiny súčasného procesu na IT oddelení a v nadväznosti na to 

vytvoriť aplikáciu, ktorá tieto slabiny pomôže odstrániť. Zároveň chcem pomocou 

vytvorenej aplikácie zjednodušiť a čiastočne zautomatizovať procesy, nakoľko veľké 

množstvo z nich je ešte stále vykonávaných manuálne. 

Hlavným cieľom práce je vytvoriť také riešenie, ktoré bude mať kladný dopad nielen na 

zamestnancov IT oddelenia, ale aj na zamestnancov centra zdieľaných služieb a pobočiek 

v rámci celého regiónu EMEA, pre ktorý IT oddelenie poskytuje služby. 

Prvou časťou práce bude vysvetlenie pojmov, ktoré budú používané v tejto práci, 

v kapitole Teoretické východiská práce. Materiály pre spracovanie tejto kapitoly budú 

vychádzať prevažne zo zahraničnej odbornej literatúry a školských materiálov. V ďalšej 

časti práce budú popísané a zanalyzované procesy IT oddelenia pomocou analýz SWOT 

a HOS 8. Výsledky analýz budú podkladom pre ďalšiu kapitolu, ktorou je návrh vlastného 

riešenia. Návrhom bude v tomto prípade aplikácia navrhnutá pomocou programovacieho 

jazyka C# v prostredí Visual Studio vo verzii Express. 
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1 Teoretické východiská práce 

V tejto kapitole budú vysvetlené pojmy, ktoré budú používané pri analýze súčasného 

stavu a návrhu vlastného riešenia. Vysvetlenie týchto pojmov je kľúčové pre pochopenie 

problematiky diplomovej práce. Rozoberané budú pojmy týkajúce sa Active Directory, 

platformy .NET, programovacieho jazyka C# a prostredia Visual Studio, a takisto pojmy 

týkajúce sa analytických metód SWOT analýza a HOS 8. 

1.1 Active Directory 

Active Directory je sieťový operačný systém spoločnosti Microsoft (NOS). Umožňuje 

administrátorom spravovať celopodnikové informácie z centrálneho úložiska, ktoré môže 

byť distribuované globálne. [1] 

Všetky informácie o užívateľoch, zariadeniach a aplikáciách sú hneď po vytvorení 

v Active Directory dostupné všetkým administrátorom, ktorí majú do Active Directory 

prístup. [1] 

Databáza Active Directory je zložená z dvoch typov dát: 

• Active Directory schema 

• Active Directory configuration [2] 

V Active Directory schema sú objekty definované podľa schémy, vzťahy medzi nimi 

a ich správanie sú definované. Active Directory schema definuje napríklad to, že 

užívateľský objekt môže mať priezvisko, pričom počítačový objekt nemôže. 

V Active Directory configuration sú objekty a ich vlastnosti (nazývané atribúty) 

uložené v konfiguračnej časti databázy Active Directory. [2] 

1.1.1 Sieťový operačný systém (NOS) 

Tento pojem predstavuje sieťové prostredie, v ktorom sú uložené rôzne typy zdrojov, ako 

sú napríklad užívatelia, skupiny a počítače. Tieto zdroje sú spravované administrátormi 

a používané koncovými užívateľmi. Prostredie sieťového operačného systému je zložené 
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z jedného alebo viacerých serverov, ktoré ponúkajú služby ako autentizácia, autorizácia 

a manipulácia s účtami. [1] 

1.1.2 Kontajnery a objekty v Active Directory 

Z hľadiska štruktúry sú  v Active Directory 2 typy objektov: 

• kontajnery 

• koncové uzly [3] 

Kontajner, alebo viac kontajnerov, vychádza z jedného koreňového kontajnera. Každý 

kontajner obsahuje ďalšie kontajnery alebo koncové uzly. [3] Vzťah rodič-dieťa medzi 

kontajnermi je znázornený na ilustračnom obrázku nižšie. 

 

Obrázok 1: Štruktúra objektov v Active Directory 

(zdroj: [3]) 

Na obrázku je koreňový kontajner mycorp.com, ktorý má dva dcérske kontajnery Finance 

a Sales. Sales sa ďalej vetví na Post-Sales a Pre-Sales. Kontajner Pre-Sales obsahuje 

objekty užívateľ, skupina a počítač. Napriek tomu, že vymenované sú na obrázku 

zobrazené ako objekty, užívateľ, skupina a počítač patria medzi kontajnery, pretože môžu 

obsahovať ďalšie objekty, ako napríklad tlačiareň. [3] 

Každý objekt v Active Directory je jednoznačne identifikovaný pomocou 128-bitového 

čísla GUID (Globally Unique Identifier). Jedinečnosť tohto čísla je garantovaná 
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spoločnosťou Microsoft. Toto číslo zostáva pridelené k objektu, až kým nie je vymazaný, 

a to aj v prípade, že je objekt presunutý alebo premenovaný. [3] 

1.1.3 Domény a doménové stromy 

Logická štruktúra Active Directory vychádza z konceptu domén vo Windows NT X.3 

a 4.0. [3] Je zložená z nasledujúcich častí: 

• hierarchická štruktúra kontajnerov a objektov založená na štandarde X.500 

• jedinečný identifikátor v podobe DNS doménového mena 

• bezpečnostná služba, ktorá overuje prístup k zdrojom cez účty v doméne 

• pravidlá, ktoré určujú obmedzenia funkcionality pre užívateľov a zariadenia 

v doméne  [3] 

Keď si spoločnosť zvolí svoje DNS doménové meno, napríklad mycorp.com, táto 

doména sa stáva prvou Active Directory doménou, na ktorej bude postavený doménový 

strom. Doménový strom môže byť postavený len na jednej doméne, preto keď divízie 

Finance, Sales a Marketing chcú mať vlastné domény, ich názvy budú 

finance.mycorp.com, sales.mycorp.com a mktg.mycorp.com. Každá ďalšia doména bude 

obsahovať názov predchádzajúcej domény, ako je zobrazené na obrázku nižšie. [3] 

 

Obrázok 2: Doménový strom 

(zdroj: [3]) 
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1.1.4 Active Directory Users and Computers 

Na administrátorskú správu Active Directory slúžia nasledujúce konzoly: 

• Active Directory Users and Computers 

• Active Directory Sites and Services 

• Active Directory Domains and Trusts 

• Active Directory Schema [4] 

Konzola Active Directory Users and Computers spravuje väčšinu každodenných zdrojov, 

medzi ktoré patria používatelia, skupiny, počítače, tlačiarne a zdieľané zložky. Táto 

konzola je najpoužívanejšou z vyššie uvedených. [4] 

 

Obrázok 3: Prostredie Active Directory 

(zdroj: [5]) 

Užívateľ v Active Directory predstavuje fyzickú entitu, ako je napríklad človek. 

Užívateľský účet môže byť používaný aj ako servisný účet pre niektoré aplikácie. [6] 

Užívateľský účet: 

• overuje identitu užívateľa pomocou jeho unikátneho prihlasovacieho mena 

a hesla (pre maximálne zabezpečenie je vhodné nepoužívať jeden účet viacerými 

osobami) 

• povoľuje alebo zakazuje prístup ku doménovým zdrojom [6] 
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Skupina v Active Directory je súbor užívateľských a počítačových účtov, kontaktov 

a ďalších skupín, ktoré môžu byť ovládané ako jeden celok. [7] Pomocou skupín je 

možné: 

• zjednodušenie administratívy pomocou priradenia prístupov celej skupine, 

namiesto jednotlivým užívateľom (všetci užívatelia v danej skupine majú rovnaké 

prístupy, aké sú pridelené k skupine) 

• nastavenie užívateľských práv pre konkrétne skupiny, ktoré umožňuje 

zhromažďovať užívateľov s rovnakými užívateľskými právami 

• vytváranie e-mailových distribučných listov [7] 

1.2 Platforma .NET a programovací jazyk C# 

1.2.1 Platforma .NET 

.NET je vývojárska platforma používaná pre tvorbu akejkoľvek aplikácie, ktorá využíva 

univerzálne riešenia. Obsahuje niekoľko kľúčových funkcií, ktoré sú pre vývojárov 

výhodou, napríklad automatické riadenie pamäte a moderné programovacie jazyky, ktoré 

uľahčujú vytváranie aplikácií. Populárnymi jazykmi postavenými na tejto platforme sú 

C#, F# a Visual Basic. [8] 

K dispozícii je niekoľko .NET produktov a implementácií, ktoré sú postavené na 

štandarde .NET Standards definujúcom základy platformy. Tieto produkty sú 

optimalizované pre rôzne typy aplikácií (napríklad mobilné, cloudové, desktopové) 

a podporujú rôzne operačné systémy (napríklad Windows, Linux, macOS). [8] 

1.2.2 Jazyk C# 

Prvá verzia C# bola vyvinutá spoločnosťou Microsoft v rokoch 1999 až 2002 a na 

verejnosti bola oficiálna predstavená v roku 2002 ako súčasť platformy .NET. V čase, 

keď zažívali najväčší úspech jazyk a platforma Java, bolo vytvorenie C# a .NET 

prirodzenou reakciou Microsoftu na Java technológie. [9] 
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C# je moderný, objektovo orientovaný jazyk. Jeho syntax je podobná jazykom C a C++, 

avšak niektoré funkcie z týchto jazykov v jazyku C# nefungujú. Dôvodom je 

zjednodušenie jazyka, ktoré zjednodušuje aj samotné programovanie. [9] 

Programy napísané v jazyku C# môžu byť: 

• spravované 

• nespravované [10] 

Spravovaný program je riadený systémom, ktorý spúšťa kód programu. Vďaka tomu je 

nepravdepodobné, že počítač, na ktorom je kód spustený, spadne. Spravovaný kód má 

však svoju nevýhodu, ktorou je pomalé spúšťanie vytvoreného programu. [10] 

Pre dosiahnutie maximálne výkonu je vhodné vytváranie nespravovaných programov. 

Nespravovaný program je rýchlejší, ale v prípade, že spadne, je možné, že spadne celý 

počítač. [10] 

1.2.3 Využitie jazyka C# v Active Directory 

Množstvo administrátorov využíva pre prácu s Active Directory skripty napísané 

v jazykoch VBScript, Powershell alebo v príkazovom riadku. Dôvodom, prečo používať 

.NET platformu, je napríklad množstvo funkcií prevzatých z jazyka C++ do .NET 

prostredia. Microsoft má takisto platformu pre webový vývoj ASP.NET, ktorá značne 

uľahčuje tvorbu webových aplikácií. [1] 

.NET má hneď niekoľko programovacích jazykov, napríklad  C#, Visual Basic.NET 

a JScript.NET. C# je najpoužívanejším jazykom .NET vývojárov. Tento jazyk používa aj 

samotný Microsoft pre väčšinu svojej práce. [1] 

1.3 Visual Studio 

Microsoft Visual Studio je integrované vývojárske prostredie (IDE – Integrated 

Development Environment) pre prácu s programovacími jazykmi Microsoftu. Toto 

prostredie zjednodušuje vývojárom prácu s Microsoft technológiami. Visual Studio nie 

je používané len vývojármi, ale aj užívateľmi, ktorí ho používajú na úpravu a správu 

dokumentov. [11] 
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1.3.1 Verzie Visual Studia 

Pred použitím Visual Studia je vhodné zvážiť výhody jednotlivých verzií: 

• Visual Studio Express – verzia vhodná na tvorbu na malých a stredne veľkých 

aplikácií 

• Visual Studio Professional – verzia obsahujúca väčšinu ladiacich nástrojov na 

odstraňovanie chýb, verzia používaná primárne na vývoj 

• Visual Studio Premium – táto verzia je vhodná pre pokročilé používanie 

prostredia, obsahuje nástroje na testovanie, analýzu kódu alebo generovanie 

testovacích dát 

• Visual Studio Ultimate – ultimátna verzia, ktorá obsahuje všetky nástroje 

a komponenty určené pre Visual Studio [11] 

 

Obrázok 4: Tvorba nového projektu vo Visual Studiu 

(zdroj: [11]) 

1.4 SWOT analýza 

1.4.1 História SWOT analýzy 

V období medzi šesťdesiatymi a sedemdesiatymi rokmi 19. storočia viedol Albert 

Humphrey výskum na Stanfordovej univerzite, v rámci ktorého boli skúmané dáta firiem. 
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Cieľom tohto výskumu bolo zistiť, prečo je firemné plánovanie neúspešné. Výsledky 

výskumu identifikovali kľúčové oblasti plánovania a nástroj na odhalenie kritických 

oblastí, ktorý vtedy dostal názov SOFT analýza (Satisfactory, Opportunity, Fault, Threat). 

V roku 1964 bola pôvodná SOFT analýza zmenená na SWOT analýzu. [12] 

1.4.2 Definícia SWOT analýzy 

SWOT analýza identifikuje a analyzuje vnútorné faktory, ktoré môžu mať dopad na 

životaschopnosť projektu, produktu alebo miesta. Ako vyplýva z názvu, SWOT analýza 

skúma tieto štyri prvky: [13] 

• Silné stránky (Strengths) – vnútorné vlastnosti a zdroje, ktoré podporujú 

úspešnosť projektu 

• Slabé stránky (Weaknesses) – vnútorné vlastnosti a zdroje, ktoré majú negatívny 

dopad na projekt 

• Príležitosti (Opportunities) – vonkajšie faktory, ktoré môžu byť využité 

v prospech projektu 

• Hrozby (Threats) – vonkajšie faktory, ktoré môžu ohroziť projekt [13] 

Pre identifikáciu jednotlivých oblastí sa používajú nasledujúce otázky: 

• Silné stránky 

o Čo robíme dobre? 

o Je niečo, v čom sme lepší ako ostatní? [12] 

• Slabé stránky 

o Čo môžeme zlepšiť?  

o  Čo robíme zle? 

o  Čomu by sme sa mali vyhnúť, na základe skúseností z minulosti? [12] 

• Príležitosti 

o  V čom môžeme nájsť našu konkurenčnú výhodu? 

o  Aké sú hlavné trendy v našej oblasti podnikania? [12] 

• Hrozby 

o  S akými prekážkami sa stretávame? 



21 
 

o  Ohrozujú meniace sa technológie našu pozíciu na trhu? 

o  Menia sa požiadavky na naše produkty alebo služby? [12] 

1.4.3 Využitie  

SWOT analýzu je možné využiť napríklad v nasledujúcich prípadoch: 

• školenie 

• riešenie problémov 

• strategické plánovanie 

• stanovenie ceny produktu 

• hodnotenie  a analýza konkurencie 

• inovácie 

• riadenie ľudských zdrojov [12] 

 

Tabuľka 1: Analýza SWOT  (zdroj: vlastná tvorba) 

 Kladné faktory Záporné faktory 

Interné faktory Strenghts Weaknesses 

Externé faktory Opportunities Threats 

1.5 Metóda HOS 8 

Metóda HOS (Hardware, Orgware, Software) je založená na ohodnotení jednotlivých 

zložiek informačného systému a následnom identifikovaní najhoršie hodnotených 

zložiek, ktoré znižujú celkovú úroveň informačného systému. Táto metóda je primárne 

určená k nájdeniu slabín informačného systému, preto hodnotí úroveň informačného 

systému podľa metódy najslabšieho článku. [14] 

1.5.1 Oblasti hodnotenia podľa HOS 8 

Hardware – zaoberá sa technickým vybavením IS a jeho spoľahlivosťou 

Software – skúma IS z hľadiska programového vybavenia 
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Orgware – zaoberá sa odporúčanými postupmi a pravidlami pre používanie IS 

Peopleware – skúma užívateľov IS a ich schopnosti 

Dataware – zaoberá sa dostupnosťou, bezpečnosťou a správou dát, ktoré sú uložené v IS 

Customers – skúma využitie IS zákazníkmi (čo má IS zákazníkom poskytovať) 

Suppliers – skúma využitie IS dodávateľmi (čo IS vyžaduje od dodávateľov) 

Management IS – skúma správu IS na úrovni managementu a dodržiavanie pravidiel 

[14] 

Tabuľka 2: Oblasti HOS 8  (zdroj: vlastná tvorba) 

Oblasť hodnotenia Skratka 

Hardware HW 

Software SW 

Orgware OW 

Peopleware PW 

Dataware DW 

Zákazníci CU 

Dodávatelia SU 

Management IS MA 

1.5.2 Spôsob hodnotenia 

Pre každú z vyššie uvedených oblastí existujú kontrolné otázky, ktoré umožňujú zistiť 

stav tejto oblasti. Odpovede na tieto otázky tvorí 5 možností, pričom každá možnosť má 

priradenú číselnú hodnotu. [15] 

Tabuľka 3: Hodnotenie oblastí podľa HOS 8  (zdroj: vlastná tvorba) 

Odpoveď Hodnota Hodnota v prípade negatívnej otázky 

áno 5 1 

skôr áno 4 2 

čiastočne 3 3 

skôr nie 2 4 

nie 1 5 
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Zo získaných odpovedí sa stanoví výsledná hodnota pre každú oblasť informačného 

systému. [15] 

1.5.3 Interpretácia výsledkov a súhrnný stav  

Hodnoty pre každú oblasť IS sa interpretujú prostredníctvom sieťového grafu v tvare 

osemuholníka. Okrem týchto hodnôt sa do grafu vynáša aj súhrnný stav informačného 

systému. Ten je daný najnižšou zistenou hodnotou. [15] 

Pomocou grafu je možné vidieť odchýlky v jednotlivých oblastiach informačného 

systému. [15] 

 

Graf 1: Interpretácia výsledkov analýzy HOS 8 

(vlastná tvorba) 

Pre návrh odporúčaní a tvorbu záverov z analýzy HOS 8 je potrebné zvážiť ako číselné 

výsledky analýzy, tak aj dôležitosť informačného systému pre spoločnosť. [15] 
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2 Analýza súčasného stavu 

V tejto kapitole sa budem venovať predstaveniu spoločnosti a procesom, ktoré sú v nej 

v súčasnosti používané. Spoločnosť, pre ktorú diplomovú prácu spracovávam, si nepraje 

zverejnenie názvu, preto budem v tejto práci používať názov XYZ. 

2.1 Predstavenie spoločnosti 

Spoločnosť XYZ pôsobí v Brne od roku 2005. Je dcérskou spoločnosťou americkej 

výrobnej spoločnosti, ktorá má viac ako 140 výrobných závodov a pobočiek po celom 

svete. Spoločnosť XYZ v Brne predstavuje centrum zdieľaných služieb a poskytuje 

služby v rámci regiónu EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika). 

XYZ mala vo svojich začiatkoch v Českej republike približne 50 zamestnancov a v rámci 

svojho fungovania sa sústredila len na oblasť financií. V súčasnosti má spoločnosť viac 

než 400 zamestnancov a poskytuje služby v 4 oblastiach. 

Okrem zamestnania na plný úväzok spoločnosť umožňuje pracovať taktiež na polovičný 

úväzok a pre študentov ponúka možnosť trainee programov najmä v oblasti 

personalistiky a financií. 

2.1.1 Činnosť spoločnosti 

Spoločnosť poskytuje služby v týchto oblastiach: 

• financie 

• personalistika 

• informačné technológie 

• vzdelávanie a rozvoj 

Financie 

Financie tvoria najväčšiu časť zo služieb poskytovaných spoločnosťou. V tejto oblasti má 

spoločnosť XYZ 4 oddelenia: 
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• oddelenie záväzkov – najväčšie oddelenie v rámci celého centra, zaoberá sa 

účtovaním prijatých faktúr a zabezpečením včasného zaplatenia faktúr 

dodávateľom 

• oddelenie pohľadávok – prijíma vystavené faktúry, ktoré vystavili jednotlivé 

pobočky XYZ a komunikuje so zákazníkmi 

• hlavná účtovná kniha – vedie podvojné účtovníctvo, v hlavnej knihe sa 

preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov 

• daňové oddelenie – zaoberá sa vratkami DPH v jednotlivých krajinách 

Tieto oddelenia majú v súčasnosti 120 zamestnancov. 

Personalistika 

Spoločnosť poskytuje tieto zdieľané služby v oblasti personalistiky pre ostatné pobočky 

v rámci EMEA regiónu: 

• príprava zmlúv pre nových zamestnancov 

• administratíva spojená s ukončením pracovného pomeru 

• zadávanie nových zamestnancov do systému Oracle 

• tvorba organizačnej štruktúry 

• zverejňovanie nových pracovných pozícií 

Toto oddelenie je druhé najväčšie v rámci pobočky XYZ v Brne. 

Informačné technológie 

V rámci tejto oblasti spoločnosť poskytuje podporné služby v nasledujúcich oblastiach: 

• administrátorské služby 

• bezpečnosť 

• telekomunikácie 

• projektový manažment 

• siete 

• podpora koncového zákazníka 

Brnianske centrum zdieľaných služieb má v súčasnosti na IT oddelení 40 zamestnancov. 
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Vzdelávanie a rozvoj 

Toto oddelenie sa zaoberá zaobstarávaním školení pre zamestnancov nielen v rámci 

EMEA regiónu, ale pre všetky pobočky XYZ vo svete. 

Zaobstarávanie školení zahŕňa tieto činnosti: 

• odosielanie newsletterov s dostupnými školeniami 

• zabezpečenie lektorov na školenie 

• zabezpečenie priestorov, ubytovania a dopravy 

• zorganizovanie harmonogramu školenia 

• komunikácia s účastníkmi a lektormi školenia 

 

2.2 Enrolment & Security tím 

Tím sídli v Brne a má 6 členov, nad ktorými je jeden manažér. Okrem nich spoločnosť 

využíva externú IT spoločnosť. Celkový tím sa zaoberá nasledujúcimi oblasťami: 

• správa účtov v systémoch Active Directory, Microsoft Exchange, Oracle, SAP 

a interných aplikáciách 

• prideľovanie prístupov k zložkám a súborom 

• vytváranie e-mailových adries v Microsoft Exchange 

• pravidelné audity systémov Active Directory, Microsoft Exchange, Oracle, SAP 

a interných aplikácií 

Na základe týchto oblastí sú členovia rozdelení na dva menšie tímy: 

• tím zaoberajúci sa správou účtov a prístupov na 1. úrovni (4 členovia v externej 

spoločnosti) 

• tím zaoberajúci sa správou účtov a prístupov na 2. úrovni (3 členovia) 

• tím zaoberajúci sa auditmi (3 členovia) 

Členovia tímu majú tieto činnosti na starosti v rámci EMEA regiónu, pričom jednotlivé 

postupy procesov komunikujú s rovnakým tímom pôsobiacim v NA regióne (Severná 

Amerika). 
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2.3 Využitie Active Directory 

V rámci brnianskej pobočky je Active Directory využívané Enrolment & Security tímom 

a End User Support tímom. 

2.3.1 Využitie Active Directory End User Support tímom 

End User Support tím využíva Active Directory na správu pracovných staníc užívateľov. 

Každá pobočka spoločnosti XYZ má vlastný End User Support tím, ktorý sa stará 

o počítače na danej pobočke. 

Každý počítač má cez Active Directory nastavené pravidlá, napríklad prechod počítača 

do režimu spánku po 30 minútach nečinnosti. Cez Active Directory sú užívateľské 

počítače pridávané do skupín, ktoré slúžia na prístup do dodatočných aplikácií (tím môže 

napríklad na počítač pridať prehliadač Google Chrome, ktorý nie je primárne používaným 

prehliadačom).  

2.3.2 Využitie Active Directory Enrolment & Security tímom 

Active Directory je Enrolment & Security tímom používané na správu užívateľských  

a servisných účtov (pridávanie, modifikácia a vymazávanie), distribučných listov 

a skupín. Na rozdiel od End User Support tímu tento tím je len jeden pre celý EMEA 

región, preto tento tím spravuje účty pre celý tento región. 

Na užívateľských účtoch sú nastavené pravidlá, ktoré slúžia na lepšie zabezpečenie účtov. 

Každý účet má nastavené pravidlo, že heslo musí byť zmenené každých 90 dní. 

V prípade, že heslo nie je zmenené, účet je deaktivovaný a užívateľ (prípadne jeho 

manažér) musí o reaktiváciu požiadať cez Helpdesk. Ďalším pravidlom je napríklad 

podmienka zmeny hesla užívateľom pri prvom používaní. 

Distribučné listy v Active Directory slúžia na pridávanie užívateľov z rovnakých tímov. 

Umožňujú odoslať hromadný e-mail celému tímu vložením do adresáta len názvu listu, 

na rozdiel od manuálneho pridávania všetkých užívateľov ako príjemcov. Každý 

distribučný list má nastaveného manažéra, ktorým je väčšinou manažér celého tímu alebo 

oddelenia. Ten môže modifikovať členov listu, napríklad v prípade, že zamestnanci 

prejdú z jedného tímu do druhého. 
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Skupiny v Active Directory sú používané na prideľovanie prístupov užívateľom do 

zdieľaných zložiek. Všetky skupiny sú namapované na zložky na zdieľaných diskoch 

jednotlivých pobočiek. Väčšina zložiek používa dve skupiny – skupina s právami na 

čítanie a skupina s právami na čítanie aj modifikáciu. Prístupy do zložiek teda užívateľom 

nie sú pridávané jednotlivo, ale pridávaním do konkrétnych skupín pre zložku. 

Všetky dáta v Active Directory sú roztriedené v kontajneroch. Každá pobočka XYZ má 

jeden kontajner, v ktorom sú ďalšie kontajnery pre užívateľské účty, počítače a skupiny. 

Samostatným kontajnerom je Admin kontajner, ktorý obsahuje administrátorské účty 

zamestnancov IT oddelenia. Každý zamestnanec, ktorý má na starosti správu účtov, má 

vytvorené dva účty – jeden osobný a jeden administrátorský, s ktorým má prístup k dátam 

Active Directory, Microsoft Exchange a ostatným aplikáciám. Špeciálnym prípadom je 

tretí účet, ktorý umožňuje vytvárať administrátorské účty. 

2.3.3 Parametre užívateľských účtov v Active Directory a MS Exchange 

V spoločnosti sú používané dva typy užívateľských účtov. Účet stáleho zamestnanca je 

používaný zamestnancom, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok a má zmluvu 

v spoločnosti XYZ. Účet „kontraktor“ je používaný zamestnancom, ktorý pracuje na plný 

úväzok a má zmluvu cez personálnu agentúru, alebo zamestnancom pracujúcim na 

polovičný úväzok, alebo študentom v rámci trainee programu. Základné nastavenia účtov 

v rámci Active Directory a Microsoft Exchange sú zobrazené v tabuľkách. 

Tabuľka 4: Parametre účtov – Active Directory  (zdroj: vlastná tvorba) 

Active Directory Účet stáleho zamestnanca Účet kontraktora 

Prihlasovacie meno P + 6-miestne číslo N + 6-miestne číslo 

Zobrazenie mena Priezvisko, meno (Pobočka) Priezvisko, Meno (Pobočka) [C] 

Dátum expirácie nikdy 

podľa zmluvy (maximálne 1 

s možnosťou predĺženia o ďalší 

rok) 

Zmena hesla každých 90 dní každých 90 dní 

Zmena hesla pri prvom 

prihlásení 
áno áno 
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Tabuľka 5: Parametre účtov – Microsoft Exchange  (zdroj: vlastná tvorba) 

Microsoft Exchange Účet zamestnanca / kontraktora 

E-mailová adresa priezvisko@xyz.com 

Zobrazenie mena Priezvisko, Meno (Pobočka) ([C]) 

Minimálna veľkosť mailboxu 512 MB 

Maximálna veľkosť mailboxu 2 GB 

Možnosť archívu a veľkosť Áno,  5 GB 

2.4 Postup procesov Enrolment & Security tímu 

V tejto časti budú bližšie popísané jednotlivé procesy vykonávané tímom, ktorý sa 

zaoberá správou účtov a prístupov. 

2.4.1 Vytváranie účtu 

1. Užívateľ vyplní formulár prostredníctvom interného nástroja na zakladanie 

tiketov. Tento formulár vyžaduje vyplnenie údajov potrebných na založenie účtu 

– jedinečné ID zamestnanca, meno, priezvisko, meno manažéra, oddelenie, názov 

pozície. Užívateľ môže požiadať o vytvorenie účtu aj prostredníctvom 

telefonického helpdesku, avšak táto možnosť je používaná len pri dodatočných 

špeciálnych požiadavkách. 

2. Tiket je následne automaticky odoslaný na schválenie manažérovi nového 

zamestnanca. Ak manažér tiket neschváli, tiket je automaticky uzavretý. Ak je 

schválený, je odoslaný medzi ostatné tikety tímu, ktorý bude daný problém riešiť 

– v tomto prípade Enrolment & Security tímu. 

3. Členovia tímu používajú na zobrazenie tiketov aplikáciu vFire. Do tejto aplikácie 

majú prístup len užívatelia s administrátorskými právami. Po rozkliknutí 

konkrétneho tiketu majú k dispozícii všetky informácie od žiadateľa, spolu so 

schválením od manažéra. 

4. Vytvorenie účtu prebieha manuálne v prostredí Active Directory. Vytvorenie účtu 

je možné len v tom kontajneri, v ktorom sa práve administrátor nachádza, preto je 

potrebné sa pri každom užívateľovi preklikať do správneho kontajnera.  

5. V prípade, že žiadateľ požiadal aj o vytvorenie emailovej adresy pre užívateľa, 

administrátor vytvára schránku pre užívateľa v prostredí Microsoft Exchange. Tu 
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má k dispozícii zoznam všetkých užívateľov vytvorených v Active Directory. 

V tomto zozname si vyhľadá nového užívateľa a vytvorí mu schránku. 

6. Pre väčšinu účtov je štandardom aj vytvorenie vlastnej zložky, ktorá sa na 

užívateľskom účte zobrazuje ako osobný disk, ku ktorému má prístup len sám 

užívateľ. Táto zložka sa vytvára taktiež manuálne pomocou administrátorských 

práv pri správe jednotlivých diskov. 

 

Obrázok 5: Vytváranie užívateľského účtu 

(zdroj: vlastná tvorba) 

2.4.2 Vytváranie zdieľaných zložiek 

Zložky sú vytvárané na zdieľaných diskoch jednotlivých pobočiek. Na tieto zložky sú 

následne namapované dve Active Directory skupiny (read a write). 

2.4.3 Vytváranie skupín 

Active Directory skupiny sa rozdeľujú na dva druhy: 

• skupiny udeľujúce prístup do zložiek na zdieľaných diskoch (skupina 1) 

• distribučné listy, ktoré obsahujú všetkých členov z daného oddelenia alebo tímu 

(skupina 2) 
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Zakladanie prebieha manuálne v Active Directory, v kontajneri danej pobočky. Ak sa 

jedná o skupinu 1, pri tvorbe sa zvolí typ Security. Ak ide o skupinu 2, zvolí sa typ 

Distribution. 

 

Obrázok 6: Vytváranie skupiny 

(zdroj: vlastná tvorba) 

2.4.4 Pridávanie prístupov do zložiek 

1. Vytváranie tiketu a jeho zaradenie do fronty prebieha rovnakým spôsobom ako 

v predchádzajúcom prípade.  

2. Administrátor udelí prístup užívateľovi jeho pridaním do skupiny, ktorá je 

namapovaná na žiadanú zložku. 

3. Majiteľovi skupiny je následne odoslaná informácia o pridaní prístupu do zložky 

užívateľovi. V prípade, že majiteľ s prístupom nesúhlasí, prístup je odobraný. 

2.4.5 Vytváranie e-mailových schránok 

1. Žiadosť o vytvorenie e-mailovej schránky je zvyčajne zadávaná spoločne so 

žiadosťou o vytvorenie nového účtu. 

2. Administrátor vytvára e-mailový účet manuálne v aplikácii Microsoft Exchange, 

kde si vyhľadá konkrétneho užívateľa vytvoreného v Active Directory a priradí 

mu emailovú adresu. 
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3. Následne sú nastavené kvóty pre maximálny objem dát prijatých a odoslaných 

správ v megabajtoch. 

 

 

Obrázok 7: Nastavenie kvót v Microsoft Exchange 

(zdroj: vlastná tvorba) 

2.5 SWOT analýza procesov 

2.5.1 Oblasti analýzy 

V rámci analýzy sa budem venovať procesom popisovaným v predchádzajúcej časti. 

Výstupy z tejto analýzy budú tvoriť podklady pre návrh vlastného riešenia v nasledujúcej 

kapitole. 

Silné stránky 

Jednou zo silných stránok je stanovenie presných pravidiel, a konvencií, podľa ktorých 

by mali byť vytvárané účty. Vďaka tomu sú všetky účty, v prípade, že sú vytvorené 

správne, nastavené jednotne. 

Silnou stránkou je aj rýchla reakcia Helpdesku v prípade, že je potrebné urgentne vyriešiť 

nejaký problém s účtami alebo prístupmi. 
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Slabé stránky 

Medzi slabé stránky patrí manuálna tvorba účtov, ktorá zaberie veľa času. Administrátor 

sa musí manuálne preklikávať v rámci prostredí Active Directory a Exchange, prípadne 

ďalších aplikácií, v ktorých má mať užívateľ vytvorený prístup. 

Zároveň v dôsledku manuálnej tvorby účtov často vznikajú účty vytvorené s chybami, 

ktoré samotné Active Directory nevie ošetriť. Takou chybou sú napríklad medzery pred 

alebo za prihlasovacím menom, ktoré znemožňujú užívateľovi prihlásiť sa. Taktiež sem 

patria syntaktické chyby, ako je napríklad zobrazovacie meno s nepovolenými znakmi 

alebo s diakritikou. 

Ďalšou slabou stránkou je aj slabá komunikácia v rámci tímu, ktorá sa prejavuje najmä 

nedostatočným zdieľaním znalostí medzi sebou. 

Zdĺhavosť procesu vedie k nespokojnosti zákazníkov (zamestnancov), ktorí na vyriešenie 

svojich technických problémov musia čakať aj niekoľko dní. 

Príležitosti 

Príležitosťou pre zlepšenie procesu môže byť automatizácia týchto procesov, ktorá by 

skrátila čas pri vytváraní účtov. Rovnako môže byť príležitosťou zavedenie nových 

technológií dostupných na internete. 

Spoločnosť by vzhľadom k narastajúcemu počtu zamestnancov v rámci celého EMEA 

regiónu mohla uvažovať o rozšírení tímu. 

Hrozby 

Vzhľadom na vymenované príležitosti môže byť hrozbou prístup k novým technológiám, 

nakoľko spoločnosť využíva prevažne interné a overené technológie. V prípade záujmu 

o rozšírenie tímu môže nastať nezáujem o danú pozíciu zo strany potencionálnych 

nových zamestnancov. Dôvodom je veľká konkurencia na trhu práce v danej oblasti, 

ktorá môže poskytovať lepšie podmienky. 
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2.5.2 Grafické zobrazenie analýzy 

Tabuľka 6: SWOT analýza procesov  (zdroj: vlastná tvorba) 

Silné stránky 

Konvencia vytvárania účtov 

Rýchla reakcia Helpdesku 

Slabé stránky 

Manuálna tvorba účtov 

Neošetrené chyby pri vytváraní účtov 

Zdĺhavé procesy  = nespokojní zákazníci 

Príležitosti 

Zavedenie nových technológií 

Automatizácia procesov 

Rozšírenie tímu 

Hrozby 

Prístup k novým technológiám 

Nedostatok nových pracovníkov 

2.6 Analýza HOS 8 

Analýza HOS 8 hodnotí informačný systém spoločnosti podľa ôsmich oblastí. V tomto 

prípade sa budem zaoberať informačným systémom celej brnianskej pobočky. 

2.6.1 Oblasti analýzy 

Hardware 

V brnianskom centre zdieľaných služieb sa nachádza spolu 259 počítačov, pričom 209 

z nich sa používa každodenne a zvyšných 50 je určených na požičanie, napríklad 

v prípade príležitostnej práce z domu. 189 z celkového počtu počítačov sú prenosné 

laptopy, 20 sú desktopové počítače, ktoré sa nachádzajú v školiacej miestnosti a sú 

používané pri interných počítačových tréningoch. Ostatní zamestnanci používajú na 

prácu tenkého klienta. 

Spoločnosť používa laptopy triedy Latitude a stolné počítače triedy Optiplex od značky 

Dell. Dĺžka záruky všetkých pracovných staníc je zobrazená v tabuľke nižšie. Po uplynutí 

tejto záruky sú počítače vymenené za novší typ.  
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Tabuľka 7: Záruka pracovných staníc v roku 2017  (zdroj: vlastná tvorba) 

Záruka [rok] Počet pracovných staníc 

< 1  39 

1 - 2 34 

2 - 3 27 

3 - 4 23 

4 - 5 33 

> 5 89 

 

V prípade poruchy počítačov je problém ihneď riešený s zákazníckym servisom Dell. 

Všetky počítače majú dostatočný výkon na bežnú prácu zamestnancov. 

Spoločnosť má na svojej pobočke 3 serverovne, v ktorých má 20 Cisco switchov, 10 

Citrix serverov a 2 File servery. 

Okrem toho má spoločnosť k dispozícii 4 multifunkčné tlačiarne značky Konica Minolta 

a 2 HP tlačiarne. 

Software 

Na všetkých pracovných staniciach je používaný operačný systém od spoločnosti 

Microsoft. V súčasnosti sa používajú 3 verzie: Windows 10, 8.1 a 7. V blízkej dobe je 

plánované nasadenie operačného systému Windows 10 na všetky pracovné stanice. 

Každá pracovná stanica je z hľadiska softwaru pravidelne aktualizovaná. Spoločnosť 

používa na zabezpečenie dát a ochranu pred malwarom platformu Blue Coat. 

Užívatelia si nemôžu stiahnuť ľubovoľný software a takisto prenášanie súborov do 

počítača pomocou USB disku je možné len v prípade, že je disk enkryptovaný pomocou 

BitLockeru. Toto riešenie je nevýhodné, nakoľko dostupné aplikácie sú občas zastarané. 

Zamestnanci by si mohli z internetu stiahnuť modernejšie alternatívy zadarmo, avšak 

týmto spôsobom to nie je možné. 

Spoločnosť je v tomto ohľade konzervatívna a dlhšie sa prispôsobuje novým 

technológiám z oblasti softvéru. 
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Orgware 

Každý zamestnanec je pri nástupe oboznámený s pravidlami používania počítačov. Tieto 

pravidlá sú kedykoľvek k dispozícii na firemnom intranete. 

V prípade plánovanej údržby v počítačovej sieti sú užívatelia dostatočne vopred 

informovaní, aby mohli svoju pracovnú činnosť prispôsobiť prípadným výpadkom 

v systémoch. 

Ako už bolo spomínané vyššie, aktualizácie na pracovných staniciach sú vykonávané 

automaticky a inštaláciu nového softvéru vykonávajú len zamestnanci IT oddelenia, ktorí 

sú tým poverení. 

Peopleware 

Zamestnanci sú po nástupe zaškolení na používanie tých systémov, v ktorých budú počas 

svojho výkonu práce pracovať. Na intranete každého oddelenia sú dokumenty popisujúce 

prácu s jednotlivými softvérmi. 

Ak dochádza k prechodu na vyššiu verziu softvéru (napríklad Oraclu), zamestnanci sú 

dodatočne školení na používanie nových funkcií a podobne. 

V prípade problémov s hardvérom alebo softvérom má spoločnosť k dispozícii Helpdesk, 

ktorý môžu zamestnanci kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. 

Jednotlivé žiadosti sú potom riešené podľa urgentnosti. 

Spoločnosť zamestnancom poskytuje aj školenia od externých spoločností za účelom 

zvýšenia znalostí zamestnancov v konkrétnych oblastiach. Príkladom sú školenia na 

pokročilé funkcie v Exceli alebo programovacie školenia. 

Dataware 

Každý užívateľ má k dispozícii len tie dáta, ktoré potrebuje k práci, vlastné súbory a dáta, 

ktoré sú dostupné celej pobočke, prípadne celej spoločnosti XYZ. Prístupy k dátam sú 

pravidelne kontrolované, aby nedošlo k ich nepovolenému úniku.  
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Takisto dochádza k pravidelnej kontrole vlastných súborov zamestnancov, pri ktorých sa 

kontroluje, kedy boli naposledy modifikované – pokiaľ je doba dlhšia ako 1 rok, súbor je 

automaticky vymazaný. 

Customers 

V tomto prípade môžeme za zákazníkov považovať zamestnancov spoločnosti, ktorý 

informačný systém využívajú. Za problém môžeme považovať to, že dáta o užívateľoch 

môžu byť v dôsledku práce administrátora chybné a táto oblasť zatiaľ nie je nijak 

ošetrená. 

Používanie informačného systému zákazníkmi je občas skomplikované dlhým riešením 

technických problémov, ktoré rieši Enrolment & Security tím. Tento problém vzniká, ak 

sa naraz vyskytne veľké množstvo požiadaviek na tento tím. 

Ak by sme sa zákazníkov považovali koncových zákazníkov spoločnosti XYZ, kladie sa 

veľký dôraz na to, aby k citlivým údajom dostali len tí zamestnanci, ktorí s týmito dátami 

pracujú. 

Suppliers 

Za dodávateľom môžeme považovať obchodných partnerov spoločnosti, ktorí odosielajú 

dáta (napríklad faktúry) na spracovanie spoločnosti XYZ. Od dodávateľov je vyžadovaná 

presná štruktúra dát, ktoré sú zadávané do IS. 

Zamestnanci spoločnosti taktiež kontrolujú včasnosť odoslania dát od dodávateľa 

prostredníctvom telefonickej a e-mailovej komunikácie. 

Management IS 

Dodržiavanie pravidiel pre používanie IS je kontrolované vyšším manažmentom v rámci 

IT oddelenia. Čo sa týka prevádzky IS, dohliadajú na ňu jednotliví pracovníci v rámci IT 

oddelenia, ktorí majú špecializáciu v obore. 
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2.6.2 Zhodnotenie jednotlivých oblastí 

Pracovníkom na IT oddelení boli položené otázky z formuláru na zhodnotenie 

jednotlivých oblastí podľa HOS 8 analýzy. Na každú otázku bolo možné odpovedať 

číselným vyjadrením od 1 do 5, pričom každá hodnota má nasledujúce slovné vyjadrenie: 

• 1 – veľmi nízka úroveň oblasti i 

• 2 – nízka úroveň oblasti i 

• 3 – stredná úroveň oblasti i 

• 4 – vysoká úroveň oblasti i 

• 5 – veľmi vysoká úroveň oblasti i 

Celkové výsledky pre jednotlivé oblasti sú zobrazené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka 8: HOS 8 analýza  (zdroj: vlastná tvorba) 

Oblasť analýzy i Hodnota ui 

Hardware 5 

Software 3 

Orgware 4 

Peopleware 4 

Dataware 4 

Customers 3 

Suppliers 4 

Management IS 4 

2.6.3 Grafické zobrazenie výsledkov analýzy 

Graf zobrazuje stavy oblastí a súhrnný stav, ktorý som získala zo vzorca u=min 

(u1,u2,...,u8)=3. 
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Graf 2: HOS 8 analýza IS 

(zdroj: vlastná tvorba) 

2.6.4 Závery z analýzy HOS 8 

Spoločnosť má vysokú úroveň, čo sa týka hardvérovej oblasti. Mala by však klásť väčší 

dôraz na oblasť softvéru, kde mierne zaostáva v porovnaní s konkurenciou, u ktorej si 

zamestnanci môžu zaobstarať externý softvér uľahčujúci im prácu. 

Ďalším slabým článkom vyplývajúcim z analýzy je oblasť Customers, kde z pohľadu 

zákazník = zamestnanec využívajúci IS nastáva problém neskorého riešenia v prípade 

problémov s funkcionalitou IS. 

2.7 Výstupy z analýzy súčasného stavu 

Z analýzy vyplynulo, že spoločnosť má veľmi dobrú organizáciu procesov a postupov, 

avšak má problémy s ich technickým spracovaním. Využívajú sa zastarané spôsoby na 

tvorbu účtov, ktoré spôsobujú zamestnancom komplikácie. Môže napríklad nastať 

situácia, že kvôli vysokému množstvu žiadostí na vytvorenie účtu a zdĺhavému procesu 

vytvárania nemusí mať nový zamestnanec v deň nástupu pripravený užívateľsky účet. 
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Rovnako je problémom chybovosť pri vytváraní účtov, ktorá v Active Directory nie je 

nijako ošetrená. 

Spoločnosť nepovoľuje používanie externých aplikácii, preto by riešením týchto 

problémov mohla byť interná aplikácia na zjednodušenie vytvárania účtov. Jej vytvorenie 

by mohlo odstrániť slabé stránky definované v SWOT analýze a zároveň zlepšiť úroveň 

zložky Customers z analýzy HOS 8. 
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3 Vlastný návrh riešenia 

V rámci návrhu vlastného riešenia budem pracovať s výsledkami analýz a požiadavkami 

na nové riešenie, ktoré vychádzajú z mojich poznatkov a z požiadaviek spoločnosti. 

3.1 Požiadavky na riešenie 

3.1.1 Funkcionalita a štruktúra aplikácie 

Novým riešením by mala byť aplikácia navrhnutá interne, nakoľko spoločnosť 

v súčasnosti investíciu do externého riešenia  nezvažuje a zároveň sú všetky menšie 

aplikácie riešené interne. Aplikácia by mala byť ľahko dostupná všetkým členom 

Enrolment & Security tímu. 

Hlavou funkciou aplikácie by mala byť možnosť vytvárania účtov v prostredí Active 

Directory tak, aby pri vytváraní nevznikali nesprávne vytvorené účty so syntaktickými 

chybami a bez potrebných nastavení. Pri vytváraní účtu priamo v prostredí Active 

Directory tieto chyby totiž nie sú ošetrené. 

Zároveň by pri vytváraní účtov mal byť dostupný výber účtu – účet zamestnanca alebo 

účet „kontraktora“, pričom pre každý typ by mal byť vytvorený samostatný formulár, 

nakoľko každý z týchto účtov má odlišné parametre. 

Častokrát je v spoločnosti potrebné vytvoriť množstvo užívateľov pre jednu pobočku 

v jeden deň, preto je ďalšou požadovanou funkcionalitou aplikácie hromadné vytváranie 

užívateľských účtov z priloženého súboru. 

Pre potreby Security tímu je požadovaná možnosť vytvárania reportov potrebných pre 

nezávislý audit a rovnako pre interný audit. Reporty by mali tvoriť najčastejšie 

kontrolované parametre v Active Directory. 

Aplikácia by mala mať jednoduchý dizajn a mala by byť užívateľsky prívetivá. 
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3.2 Funkčný návrh aplikácie 

3.2.1 Technické riešenie 

Na tvorbu aplikácie bude použité prostredie Visual Studio a programovací jazyk C#. 

Dôvodom použitia tohto jazyka sú možnosti jednoduchého prepojenia aplikácie 

vytvorenej v jazyku C# s prostredím Active Directory pomocou namespace 

System.DirectoryServices, ktorý obsahuje knižnica .NET 3.5. Tento namespace je 

potrebné naimportovať do projektu pomocou voľby Add references. 

Aplikácia bude vytvorená ako Windows Forms Application projekt, takže jej užívateľské 

rozhranie budú tvoriť formuláre Windows. 

Celá aplikácia bude pracovať s aktuálnymi dátami uloženými v Active Directory, pričom 

bude používať príkazy pre zápis a čítanie dát. Dáta sú získavané z domény euc.xyz.com, 

ktorá obsahuje užívateľské účty, skupiny, počítače a servisné účty z celého regiónu 

EMEA. Na spustenie aplikácie bude potrebné mať nainštalované Visual Studio. 

Postačujúca je verzia Express, ktorá je voľne dostupná na stiahnutie na internete. 

Prostredie aplikácie je vytvorené v anglickom jazyku, nakoľko tento jazyk je primárnym 

jazykom spoločnosti a časť tímu tvoria anglicky hovoriaci zamestnanci. 

3.2.2 Štruktúra aplikácie 

Na základe zistení z analýzy a požiadaviek je aplikácia zameraná primárne na užívateľské 

účty. Požiadavky na vytvorenie užívateľského účtu alebo pridelenie prístupu tomuto účtu 

totiž tvoria najväčšiu časť zo všetkých tiketov odoslaných Enrolment tímu. Na základe 

toho bola navrhnutá nasledujúca štruktúra aplikácie. 

Aplikáciu tvoria 4 základne sekcie: 

• User Account Creation (Tvorba užívateľského účtu) 

• Account Update (Úprava užívateľského účtu) 

• Mass Upload (Hromadné pridanie užívateľov) 

• Reports (Reporty) 
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Tieto sekcie sa ďalej delia na podsekcie. Sekcia User account creation má nasledujúce 

podsekcie: 

• Employee account creation (Tvorba zamestnaneckého účtu) 

• Contractor account creation (Tvorba účtu „kontraktor“) 

Sekcia Account Update neobsahuje žiadne podsekcie, je zameraná na pridávanie alebo 

odoberanie prístupov pre užívateľské účty, a na možnosť deaktivovania užívateľského 

účtu. 

Sekcia Mass upload rovnako neobsahuje žiadne ďalšie podsekcie a zameriava sa na 

hromadné pridávanie užívateľov do Active Directory. 

Posledná sekcia, Reports, obsahuje tri ďalšie podsekcie: 

• Orphaned Groups (zoznam skupín, ktoré nemajú majiteľa) 

• Disabled User Accounts (zoznam deaktivovaných užívateľských účtov) 

• Accounts without Manager (účty, ktoré nemajú manažéra) 

 

 

Obrázok 8: Štruktúra aplikácie 

(zdroj: vlastná tvorba) 
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3.2.3 Use case diagram 

Nasledujúci diagram zobrazuje užívateľskú interakciu s aplikáciou. Do aplikácie majú 

administrátori prístup pod svojim bežným účtom, pričom tento prístup im umožňuje len 

čítanie dát z Active Directory. Použitie administrátorského účtu umožňuje dostupnosť 

všetkých funkcionalít v rámci aplikácie.  

 

Obrázok 9: Use case diagram 

(zdroj: vlastná tvorba) 

3.2.4 Úvodný formulár 

Pri spustení aplikácie je zobrazený formulár s názvom Home. Tento formulár je 

základným stavebným prvkom celej aplikácie, pre dosiahnutie čo najjednoduchšieho 

užívateľského prostredia sa všetky sekcie zobrazujú v rámci tohto jedného formulára. 

Formulár je rozdelený na vrchnú časť, ktorá obsahuje menu, obsahovú časť, ktorá 
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zobrazuje jednotlivé sekcie a spodnú časť. Vrchná  a spodná časť formuláru je statická, 

takže užívateľ má po dobu používania aplikácie celý čas k dispozícii menu. V obsahovej 

časti sa zobrazuje sekcia vybraná z menu. 

Obsahová formulára je tvorená nástrojom Panel, v ktorom sa nachádza UserControl 

s obsahom sekcie. Pri spustení je zobrazený úvodný UserControl s názvom 

HomeControl: 

InitializeComponent(); 

HomeControl userControl = new HomeControl(); 

panel1.Controls.Add(userControl); 

 

 

 

 

Obrázok 10: Úvodný formulár 

(zdroj: vlastná tvorba) 

 

Pri výbere sekcie z menu sa UserControl prepne na iný pomocou príkazov Clear a Add. 

Spodná časť aplikácie obsahuje informáciu o aktuálne prihlásenom užívateľovi. Táto 

informácia slúži ako kontrola pre administrátora, z ktorého účtu aplikáciu využíva, 

nakoľko každý administrátor má vytvorených viac účtov a na každom má pridelené 

odlišné práva. Okrem toho spodná časť aplikácie obsahuje tlačidlo na vypnutie aplikácie 

v pravom dolnom rohu. 
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3.2.5 Sekcia User Account Creation 

Ako bolo spomenuté v časti vyššie, jednotlivé sekcie sú zobrazené pomocou nástroja 

UserControl. UserControl tejto sekcie obsahuje dve tlačítka (buttons). Tie umožňujú 

preklik na podsekcie Employee Account Creation a Contractor Account Creation. 

Dôvodom rozdelenia do dvoch podsekcií je skutočnosť, že napriek tomu, že sa 

v obidvoch prípadoch jedná o tvorbu užívateľského účtu, tieto účty majú odlišné 

parametre. 

 

 

Obrázok 11: User Account Creation 

(zdroj: vlastná tvorba) 

3.2.6 Podsekcia Employee Account Creation 

Tento UserForm je zložený z prvkov Label, TextBox, CheckBox a Button. Pomocou nich 

je vytvorený formulár, ktorý vypĺňa administrátor na základe údajov z tiketu. Zadávané 

údaje, spolu s podmienkami pre správne vytvorenie účtu sa nachádzajú v nasledujúcej 

tabuľke: 
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Tabuľka 9: Údaje pre vytvorenie zamestnaneckého účtu  (zdroj: vlastná tvorba) 

Názov Preklad Podmienka 

Name Meno užívateľa 
nesmie obsahovať diakritiku a 

medzery pred / za menom 

Surname Priezvisko užívateľa 
nesmie obsahovať diakritiku a 

medzery pred / za priezviskom 

Logon ID Prihlasovacie meno musí byť v tvare PXXXXXX 

Site Pobočka 
musí obsahovať pobočku 

existujúcu v Active Directory 

Manager ID 
Prihlasovacie meno 

manažéra 

musí byť v tvare PXXXXXX 

alebo NXXXXXX 

Country code Označenie štátu 
musí obsahovať dvojmiestny kód 

štátu 

Position Názov pozície 
nesmie obsahovať diakritiku a 

medzery pred / za názvom 

Department Názov oddelenia 
nesmie obsahovať diakritiku a 

medzery pred / za názvom 

 

Pri kliknutí na tlačidlo Create account prebehne kontrola správnosti zadaných údajov. 

V prípade chýb v údajoch aplikácia tieto chyby automaticky upravuje: 

• zo slov s diakritikou diakritiku odstráni 

• v prípade medzier pred alebo za menom, priezviskom, názvom pozície 

a oddelenia tieto medzery odstráni 

V prípade nasledujúcich chýb zobrazuje chybovú hlášku a užívateľa nevytvorí: 

• používateľské heslo je v nesprávnom tvare, prípadne už v Active Directory 

existuje 

• prihlasovacie meno manažéra je v nesprávnom tvare alebo sa užívateľ s takýmto 

prihlasovacím menom v Active Directory nenachádza 

• názov pobočky neobsahuje žiadnu existujúcu pobočku z Active Directory 
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Okrem vyplnení týchto povinných polí môže užívateľ označiť dodatočné vytvorenie 

nasledujúcich prvkov: 

• pridelenie prístupu na Internet pre užívateľa 

• pridelenie vzdialeného prístupu pre užívateľa 

• vytvorenie osobného disku pre užívateľa 

• vytvorenie mailboxu pre užívateľa 

Po vyplnení a kontrole všetkých údajov a po kliknutí na tlačidlo Create user sa v Active 

Directory vytvorí užívateľ. Vzťah medzi vyplnenými údajmi a atribútmi užívateľa 

v Active Directory je zobrazený v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 10: Vzťah zadaných údajov a atribútov účtu  (zdroj: vlastná tvorba) 

Atribút Zadaný údaj 

samaccountname Logon ID 

sn Surname 

givenname Name 

title Position 

department Department 

displayName Surname, Name + (Site) 

userPrincipalName Logon ID + "euc.xyz.com" 

manager 
CN=ManagerDisplayName, OU 

=ManagerSite, DC=euc, DC=xyz, DC=com 

 

Zadaný údaj Site slúži pre zvolenie destinácie, kde má byť účet v rámci Active Directory 

vytvorený. Napríklad pri zadaní ABC bude účet vytvorený v Organizational Unit ABC 

(euc.xyz.com/ABC/Surname, Name (ABC)). Zároveň pridá užívateľa do skupín, ktorých 

členom musia byť všetky účty v rámci každej pobočky – ABCLan (umožňuje užívateľom 

prístup do firemnej siete) a ABCEveryone (umožňuje užívateľom prístup na zdieľaný 

disk pobočky). 

Údaj Country slúži na pridanie užívateľa do skupín, ktoré slúžia na nastavenie jazyka 

v systéme Windows a nastavenie klávesnice. 
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Pri vytváraní je užívateľovi náhodne vygenerované heslo v súlade s bezpečnostnou 

politikou – heslo má 8 znakov a je zložené z čísel a veľkých a malých písmen. Pri prvom 

prihlásení je užívateľ nútený toto heslo zmeniť. 

Ak bola zvolená možnosť pridelenia internetového alebo vzdialeného prístupu, užívateľ 

je pridaný do príslušnej skupiny udeľujúcej prístup. 

Pri zvolení možnosti vytvorenia užívateľskej zložky pre užívateľa je užívateľovi 

pomocou DFS vytvorená osobná zložka s prideleným právom na čítanie a úpravu 

súborov. Z účtu užívateľa je táto zložka zobrazená ako vlastný disk. Do tejto zložky majú 

okrem nového užívateľa prístup aj doménoví administrátori a administrátor, ktorý 

užívateľa vytvára. Všetci títo užívatelia majú pridelené právo na čítanie aj úpravu 

súborov. 

Ak administrátor zvolí možnosť vytvoriť mailbox, užívateľovi je vytvorená e-mailová 

adresa s mailboxom. Adresa má tvar priezvisko@xyz.com, v prípade, že je obsadená, 

pred priezvisko sa pridá prvé písmeno mena. 

Po vytvorení užívateľa je administrátorovi zobrazený MessageBox s informáciou 

o vytvorení a vygenerované heslo. MessageBox obsahuje tlačidlá OK a Cancel. Nakoľko 

heslo je užívateľovi vygenerované náhodne a nie manuálne administrátorom, po stlačení 

tlačidla OK sa zobrazená informácia skopíruje do schránky. Administrátor tak môže pri 

informovaní manažéra vytvoreného užívateľa vložiť text zo schránky priamo do e-mailu. 

 

Obrázok 12: Employee Account Creation 

(zdroj: vlastná tvorba) 
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3.2.7 Procesný diagram tvorby užívateľského účtu 

Diagram nižšie zobrazuje tvorbu užívateľského účtu v prostredí aplikácie. Zobrazený je 

zjednodušený proces bez doplnkových procesov tvorby účtu, pridávania do skupín 

a tvorby e-mailu a zložky. 

  

 

Obrázok 13: Procesný diagram tvorby užívateľa 

(zdroj: vlastná tvorba) 
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3.2.8 Podsekcia Contractor Account Creation 

Vytvorenie účtu „kontraktor“ prebieha rovnakým spôsobom, ako vytvorenie účtu 

zamestnanca. Rozdiel medzi účtami spočíva v položke Logon ID a v položke End Date, 

ktorá sa pri zamestnaneckom účte nenastavuje. 

Tabuľka 11: Údaje pre vytvorenie „kontraktor“ účtu  (zdroj: vlastná tvorba) 

Názov Preklad Podmienka 

Name Meno užívateľa 
nesmie obsahovať diakritiku a 

medzery pred / za menom 

Surname Priezvisko užívateľa 
nesmie obsahovať diakritiku a 

medzery pred / za priezviskom 

Logon ID Prihlasovacie meno musí byť v tvare NXXXXXX 

Site Pobočka 
musí obsahovať pobočku 

existujúcu v Active Directory 

Manager ID 
Prihlasovacie meno 

manažéra 

musí byť v tvare PXXXXXX 

alebo NXXXXXX 

Country code Označenie štátu 
musí obsahovať dvojmiestny kód 

štátu 

End Date Dátum expirácie účtu musí byť zvolený budúci dátum 

Position Názov pozície 
nesmie obsahovať diakritiku a 

medzery pred / za názvom 

Department Názov oddelenia 
nesmie obsahovať diakritiku a 

medzery pred / za názvom 

 

Na základe týchto zmien sú čiastočne odlišné aj atribúty účtu „kontraktor“ v Active 

Directory: 
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Tabuľka 12: Vzťah zadaných údajov a atribútov účtu „kontraktor“  (zdroj: vlastná tvorba) 

Atribút Zadaný údaj 

samaccountname Logon ID 

sn Surname 

givenname Name 

title Position 

department Department 

displayName Surname, Name + (Site) + [C] 

accountExpires End Date 

userPrincipalName Logon ID + "euc.xyz.com" 

OU Site 

manager 

CN=ManagerDisplayName, OU 

=ManagerSite, DC=euc, DC=xyz, DC=com 

 

Okrem zmeny v zadaných údajoch a v atribútoch účtu prebieha vytvorenie účtu 

„kontraktor“ rovnako ako pri vytváraní zamestnaneckého účtu. 

3.2.9 Sekcia Account Update 

Táto sekcia je založená na pridávaní a odoberaní skupín užívateľovi. Odoberanie skupín 

nastáva v nasledujúcich prípadoch: 

• užívateľ zmenil oddelenie a tak nepotrebuje prístup do zložiek predošlého 

oddelenia 

• užívateľ mal priradený prístup do aplikácie, ktorú už nepotrebuje 

• užívateľ zmenil pobočku 

V tejto sekcii je najskôr od administrátora požadovaný jedinečný identifikátor užívateľa, 

v tomto prípade je to prihlasovacie meno. Po jeho zadaní je užívateľ vyhľadaný v Active 

Directory. Ak neexistuje, administrátorovi sa zobrazí chybová hláška. Ak existuje, 

sprístupní sa ďalšia časť UserFormu, ktorá umožňuje napísať názov skupiny, ktorú chce 

administrátor pridať. Po jej zadaní taktiež prebehne kontrola, či skupina existuje. Ak áno, 

užívateľ je pridaný do skupiny. V prípade odobratia skupiny užívateľovi okrem kontroly 

existencie prebehne aj kontrola, či sa užívateľ v tejto skupine nachádza. 
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Obrázok 14: Zadanie prihlasovacieho mena 

(zdroj: vlastná tvorba) 

 

Obrázok 15: Chybová hláška 

(zdroj: vlastná tvorba) 

Ak administrátor na začiatku zadá „kontraktorské“ prihlasovacie meno (začínajúce na 

písmeno N), okrem možnosti pridania alebo odobratia skupiny je zobrazená aj možnosť 

zmeniť dátum expirácie účtu. 

 

Obrázok 16: Možnosti aktualizácie účtu 

(zdroj: vlastná tvorba) 

Pre obidva druhy účtov je zobrazená taktiež možnosť deaktivovať účet. Z dôvodu 

bezpečnosti je možnosť celkového vymazanie účtu z Active Directory vynechaná. 
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3.2.10 Sekcia Mass Upload 

V rámci tejto sekcie je možné hromadne nahrať viac užívateľov do Active Directory. 

V prípade hromadného nahrávania sa zvyčajne jedná o externých užívateľov vytvorených 

pre konkrétny projekt. Tieto účty majú rovnaké parametre a vždy sa jedná 

o „kontraktorské“ účty vytvorené na určitú dobu. Zoznam užívateľov v podobe CSV 

súboru musí obsahovať nasledujúce údaje: 

Tabuľka 13: Parametre pre hromadné pridanie užívateľov  (zdroj: vlastná tvorba) 

Parameter Popis 

Logon ID prihlasovanie meno užívateľa 

Name meno užívateľa 

Surname priezvisko užívateľa 

E-mail externý e-mail 

Parent OU umiestnenie v Active Directory 

End Date dátum expirácie účtu 

 

Nahratie súboru je vytvorené pomocou dialógu OpenFileDialog, ktorý umožňuje vybrať 

súbor z počítača a následne s ním pracovať. Výber súboru je obmedzený len na súbory 

s príponou .csv. 

 

Obrázok 17: Mass Upload 

(zdroj: vlastná tvorba) 
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Po vybratí súboru sa užívateľovi zobrazí informácia o nahratí súboru, spolu s tlačidlom 

na vytvorenie užívateľov v Active Directory. V prípade, že zvolený súbor neobsahuje 

všetky informácie potrebné pre vytvorenie účtu z tabuľky 5, užívateľovi sa zobrazí 

chybová hláška a vytvorenie užívateľov neprebehne. 

V prípade, že v súbore sa nachádza prihlasovacie meno, ktoré už v Active Directory 

existuje, je vytvorenie tohto účtu preskočené a vytvárajú sa predchádzajúce a nasledujúce 

účty. 

 

Obrázok 18: Sekcia Mass Upload po nahratí súboru 

(zdroj: vlastná tvorba) 

Každému užívateľovi je náhodne vygenerované prihlasovacie heslo. Aby sa manažér 

užívateľov dostal k týmto heslám, do pôvodného súboru so zoznamom užívateľov je po 

vytvorení pridaný ďalší stĺpec Password, ktorý zobrazuje heslo pre každého užívateľa. 

3.2.11 Sekcia Reports 

Táto sekcia slúži pre potreby Security tímu. Umožňuje vytváranie reportov a ich export 

do CSV súborov, pričom na základe týchto reportov môže Security tím vykonávať 

pravidelnú kontrolu správnosti dát v Active Directory. Report je možné uložiť do 

ľubovoľnej zložky administrátora pomocou dialógu SaveFileDialog(). Zvolené reporty 

zobrazujú oblasti patriace pod správu užívateľských účtov. Tieto oblasti sú pravidelne 
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manuálne kontrolované na základe podkladových dát, ktoré boli doteraz filtrované 

v programe Microsoft Excel. 

Z hľadiska užívateľského rozhrania sekcie, obsahuje tri tlačidlá, ktoré umožňujú 

užívateľovi preklik na nový UserForm. Zobrazované dáta sú aktuálne dáta extrahované 

z Active Directory.  

 

Obrázok 19: Reports 

(zdroj: vlastná tvorba) 

3.2.12 Podsekcia Orphaned Groups 

UserForm tejto podsekcie obsahuje graf zobrazujúci podiel všetkých skupín v Active 

Directory a skupín, ktoré nemajú majiteľa. Tento graf je vytvorený pridaním nástroja 

Chart a zobrazuje súčet všetkých skupín a súčet všetkých skupín bez majiteľa pomocou 

funkcie count(). Zároveň obsahuje tlačidlo, po ktorého aktivácii si administrátor môže 

stiahnuť CSV súbor, ktorý obsahuje nasledujúce údaje o skupinách v Active Directory: 

Tabuľka 14: Report Orphaned Groups  (zdroj: vlastná tvorba) 

Pole Popis 

Group Name názov skupiny 

OU umiestnenie v Active Directory 

Members počet členov skupiny 
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3.2.13 Podsekcia Disabled User Accounts 

Rovnako ako v predchádzajúcej podsekcii, aj v tomto prípade UserForm obsahuje graf 

a tlačidlo umožňujúce vytvorenie reportu v podobe CSV súboru. Graf zobrazuje podiel 

všetkých užívateľských účtov v Active Directory a účtov, ktoré sú deaktivované. Report 

v podobe CSV súboru zobrazuje nasledujúce informácie o deaktivovaných účtoch: 

Tabuľka 15: Report Disabled User Accounts  (zdroj: vlastná tvorba) 

Pole Popis 

Logon ID prihlasovacie meno užívateľa 

DisplayName meno a priezvisko užívateľa 

Site umiestnenie v Active Directory 

LastLogon dátum posledného prihlásenia do PC 

Manager meno manažéra 

 

 

Obrázok 20: Disabled User Accounts 

(zdroj: vlastná tvorba) 
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3.2.14 Podsekcia User Accounts without Manager 

Táto podsekcia má rovnakú štruktúru ako predchádzajúce dve, obsahuje graf zobrazujúci 

celkový počet užívateľských účtov a počet užívateľských účtov bez manažéra. Report so 

zoznamom užívateľských účtov bez manažéra obsahuje nasledujúce údaje: 

Tabuľka 16: Report User Accounts without Manager  (zdroj: vlastná tvorba) 

Pole Popis 

Logon ID prihlasovacie meno užívateľa 

DisplayName meno a priezvisko užívateľa 

OU 

umiestnenie v Active 

Directory 

 

3.2.15 Zabezpečenie aplikácie 

Aplikácia nie je ošetrená prihlasovaním alebo chránená heslom. Dôvodom je, že prístup 

k nej budú mať len pracovníci Enrolment & Security tímu, nakoľko aplikáciu bude 

k dispozícii na ich zdieľanom disku. Keďže aplikácia je založená predovšetkým na 

spojení s Active Directory, pre prácu s ňou musia členovia tímu používať svoj 

administrátorský účet. V prípade použitia štandardného účtu síce je možné aplikáciu 

otvoriť, ale nie je možné využívať jej funkcie. 

 

3.3 Grafický návrh aplikácie 

Pre prehľadnosť aplikácie bol zvolený len taký počet farieb, ktorý umožňuje graficky 

odlíšiť jednotlivé časti a prvky. Farby použité v aplikácie boli vybraté z palety Visual 

Studia. Pri voľbe farieb bol kladený dôraz aj na dobrú čitateľnosť textu. 

Celý formulár má skrytý okraj aplikácie obsahujúci názov aplikácie a tlačidlá pre 

minimalizovanie, maximalizovanie a vypnutie aplikácie. Ukončiť aplikáciu je možné 

tlačidlom v pravom dolnom rohu aplikácie, ktoré je dostupné počas celej doby spustenia. 

V celej aplikácii je používaný jeden druh písma Arial, ktorý je zároveň oficiálne 

používaným písmom v celej spoločnosti. 
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Tlačidlá aplikácie majú jednotný štýl bez orámovania. Pri prechode nad tlačidlom sa 

kurzor zmení na typ Hand a zmení sa farba tlačidla. 

 

Obrázok 21: Zmena farby pri prechode nad tlačidlom 

(zdroj: vlastná tvorba) 

 

Aplikácia nie je responzívna, má fixne stanovený rozmer. S ohľadom na to, že táto 

aplikácie bude používaná len na počítači, nemá toto nastavenie žiadny vplyv na 

funkcionalitu a užívateľskú prívetivosť. 

 

3.4 Testovanie 

Z dôvodu bezpečnosti bola aplikácia počas celej doby jej tvorby testovaná v testovacom 

prostredí. Toto prostredie bolo vopred vytvorené ako samostatná organizačná jednotka 

v Active Directory: OU=test,DC=euc,DC=xyz,DC=com. Tomuto testovaniu boli 

prispôsobené všetky skripty aplikácie. 

Po implementácii aplikácie do firemného prostredia budú skripty upravené pre prácu 

s celou doménou DC=euc,DC=xyz,DC=com. Zároveň prebehne testovanie v rámci tejto 

domény. 
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3.5 Ekonomické zhodnotenie 

Táto kapitola obsahuje ekonomické zhodnotenie aplikácie od jej návrhu až po a školenie 

členom Enrolment & Security tímu pre prácu s ňou. 

3.5.1 Náklady na prevádzku aplikácie 

Každý člen tímu má k dispozícii prenosný počítač s operačným systémom Windows 7 

alebo Windows 10. Z hľadiska hardvéru je toto vybavenie dostačujúce a nie je potrebný 

žiadny ďalší hardvér. Že je výkon prenosného počítača postačujúci dokazuje aj fakt, že 

aplikácia bola na jednom z týchto počítačov vytvorená a testovaná.  

Z hľadiska softvéru je pre fungovanie aplikácie potrebné mať prístup k Active Directory 

a Microsoft Exchange a licenciu Microsoft Office pre spustenie aplikácie Outlook. 

Prístupy aj licenciu majú všetci administrátori, takže v tomto ohľade spoločnosti 

nevznikajú žiadne náklady. Na spustenie aplikácie je potrebné mať nainštalované Visual 

Studio, pričom dostatočná je verzia Express, ktorá je voľne dostupná na stiahnutie na 

internete. 

3.5.2 Náklady na návrh a tvorbu 

Náklady týkajúce sa tvorby zahŕňajú okrem samotnej tvorby aj prípravu na jej tvorbu. 

Činnosti tvoriace tieto náklady sú nasledovné: 

• analýza požiadaviek na aplikáciu 

• návrh procesov aplikácie 

• funkčný návrh aplikácie 

• grafický návrh aplikácie 

• školenie tímu 

Všetky činnosti okrem sú vypočítané na základe celkovej práce na aplikácii 

v hodinách a mojej hodinovej sadzby na pozícii programátora, pričom táto sadzba je 

rovná 300 Kč na hodinu. 

Na školenie tímu pre prácu s aplikáciou je vyhradená polovica pracovného dňa 

a náklady na toto školenie sú taktiež dané hodinovou sadzbou programátora. 



61 
 

Tabuľka 17: Náklady na aplikáciu v Kč (zdroj: vlastná tvorba) 

Položka Počet Hodín Náklady v Kč 

Analýza, návrh a tvorba aplikácie 30 9000 

Školenie tímu 4 1200 

Spolu 34 10 200 

 

3.5.3 Náklady na budúcu spoluprácu 

Spoločnosť počíta s možnosťou, že bude potrebné dodatočné zaškolenie alebo zmeny 

v aplikácii, napríklad keď dôjde k zmene parametrov užívateľských účtov v Active 

Directory. Nakoľko som zamestnancom spoločnosti, v prípade vzniku týchto nákladov 

budú zahrnuté do mzdy ako bonus. So spoločnosťou sme sa dohodli na sume 500 Kč za 

jednorazové doškolenie. V prípade úpravy aplikácie bude suma určená v závislosti na 

rozsahu úpravy. 

 

3.6 Prínosy vytvorenej aplikácie 

Zámerom tvorby aplikácie bolo zjednodušenie a zefektívnenie procesov na IT oddelení, 

pričom aplikácia je zameraná konkrétne na aktivity Enrolment & Security tímu. Tento 

zámer bol splnený, nakoľko aplikácia značne zjednodušuje proces tvorby účtov v Active 

Directory: 

• administrátor nemusí prechádzať jednotlivými Organizational Units v Active 

Directory, aby mohol vytvoriť užívateľa v správnej OU  

• administrátor nemusí manuálne vytvárať užívateľskú zložku na serveri 

• administrátor nemusí manuálne vytvárať e-mailovú adresu a mailbox v prostredí 

Microsoft Exchange 

Všetky tieto procesy sú zahrnuté v aplikácii, ktorá s Active Directory a Microsoft 

Exchange komunikuje namiesto administrátora. Aplikácia teda znižuje objem práce tímu, 

a členovia tímu môžu svoju prácu vykonávať efektívnejšie. 

Okrem toho aplikácia kontroluje syntaktické chyby pri vytváraní účtov a zamedzuje 

prideleniu nesprávnych hodnôt do atribútov účtov. Tým je zvýšená celková správnosť dát 
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a členovia tímu venujúci sa bezpečnosti sa nemusia zaoberať dodatočnou opravou týchto 

dát. Jedným z problémov totiž v spoločnosti bol fakt, že zamestnanci, ktorí kontrolujú IT 

dáta predtým, než prebehne audit nezávislou spoločnosťou, strávili veľa času pri oprave 

chýb a nemali dostatok času na kontrolu ostatných oblastí, ktoré boli taktiež súčasťou 

auditu. 

Oblasťami, ktoré nesúvisia s vytváraním účtov, ale sú taktiež súčasťou pravidelného 

auditu sú napríklad tie, ktorými sa zaoberá sekcia Reports. Táto časť aplikácie dáva 

bezpečnostným analytikom rýchly prehľad o užívateľských účtoch a skupinách, ktoré 

nemajú majiteľa a taktiež o účtoch, ktoré sú deaktivované dlhšiu dobu a mali by byť 

vymazané z Active Directory. Na základe týchto reportov je možné dáta upraviť a zlepšiť 

tak výsledky IT oddelenia v audite. 

Vytvorenie aplikácie nemá dopad len na IT oddelenie, ale na celkovú spoločnosť XYZ 

v rámci regiónu EMEA, pre ktorú IT oddelenie vytvára tieto účty. Ako bolo spomenuté 

v analýze súčasného stavu, činnosť spoločnosti bola veľakrát obmedzená chybným 

vytváraním účtov. To totiž zapríčiňovalo nemožnosť prihlásenia do aplikácie alebo 

počítača alebo neskoré vytvorenie účtu pre zamestnanca. Pri ošetrení základných chýb 

pomocou aplikácie by mali byť účty vytvárané správne a jednoduchosť vytvárania účtov 

umožňuje aj včasné vytvorenie účtu. 

Aplikácia nemá priamy vplyv na zisk spoločnosti, avšak má vplyv na produktivitu 

zamestnancov a efektivitu práce. Prínos aplikácie môžeme teda označiť za 

nekvantifikovateľný. 

3.7 Možnosti rozšírenia 

V budúcnosti je možné aplikáciu zahrnúť do komplexného riešenia, ktoré by obsahovalo 

všetky aktivity Enrolment & Security tímu. Pomocou rozšírenia aplikácie by tak bolo 

možné napríklad aj vytváranie servisných účtov alebo skupín z prostredia aplikácie.  

Pri tvorbe aplikácie bol kladený dôraz na hlavnú činnosť, ktorou je vytváranie 

užívateľských účtov.  Na základe toho je ďalšou možnosťou do budúcna poskytnutie 

prístupu do aplikácie Helpdesk tímu, ktorý má v súčasnej dobe na starosti komunikáciu 

s užívateľmi a vytváranie tiketov. Tým by bolo možné celú aktivitu vytvárania užívateľov 
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delegovať na tento tím, pričom administrátori z Enrolment & tím by sa  Security tímu by 

sa mohli venovať zložitejším operáciám. 

Pokiaľ by sa využitie aplikácie osvedčilo, bolo by možné uvažovať aj o prepojení 

aplikácie s tiketovým systémom. V tomto prípade by sa mohlo vytváranie užívateľov, 

prípadne pridávanie a odoberanie prístupov, úplne automatizovať a výrazne tak zlepšiť 

poskytovanie IT služieb. 
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Záver 

V tejto práci som sa venovala návrhu a tvorbe aplikácie pre oddelenie informačných 

technológií, pričom zameranie aplikácie vychádzalo z potrieb spoločnosti. 

Obsahom kapitoly Teoretické východiská práce bolo vysvetlenie pojmov, ktoré boli 

používané v celej práci. V prvej časti bolo popísané prostredie Active Directory, objekty, 

doménové stromy a podobne. Nakoľko aplikácia bola vytvorená na platforme .NET 

v programovacom jazyku C#, ďalšou časťou tejto kapitoly bolo predstavenie platformy 

a tohto jazyka. V kapitole bolo popísané aj vývojárske prostredie Visual Studio. Ďalšia 

časť kapitoly bola venovaná vysvetleniu analytických metód SWOT a HOS 8, ktoré boli 

použité v analýze súčasného stavu. 

V rámci kapitoly Analýza súčasného stavu bola predstavená spoločnosť, pre ktorú bola 

aplikácia vytvorená, a taktiež jej základné procesy. Zároveň boli detailne popísané 

procesy na oddelení informačných služieb, ktoré boli následne analyzované 

prostredníctvom metódy SWOT. Ďalšou použitou analytickou metódou bola metóda 

HOS 8, pomocou ktorej bol ohodnotený informačný systém spoločnosti. Výstupom 

z týchto analýz bolo identifikovanie slabín procesov, ktoré slúžili ako podklady pre návrh 

a tvorbu aplikácie. 

Kapitola Návrh vlastného riešenia vychádzala z analýzy súčasného stavu a zároveň 

z analýzy požiadaviek spoločnosti na nové riešenie. V tejto kapitole bola navrhnutá 

štruktúra aplikácie a následne bol popísaný priebeh tvorby aplikácie v prostredí Visual 

Studio. Z výsledkov analýz bola stanovená primárna funkcia aplikácie, ktorou je 

vytvorenie užívateľského účtu v Active Directory. Okrem tejto funkcie boli navrhnuté 

doplnkové funkcie pre potreby Enrolment & Security tímu. 

Súčasťou návrhu bolo aj ekonomické zhodnotenie, ktoré finančne ohodnocuje celú 

aplikáciu od analýzy, cez návrh až po tvorbu celkovej aplikácie a školenie zamestnancov 

pre prácu s aplikáciou.  

Dôležitou časťou práce je zhodnotenie prínosu aplikácie pre spoločnosť a taktiež 

možnosti rozšírenia aplikácie do budúcna. 
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Výsledkom celej práce je aplikácia, ktorá je jednoduchá na použitie a spĺňa požiadavky 

spoločnosti na funkcionalitu. Použitie aplikácie pri tvorbe a aktualizácii užívateľských 

účtov a taktiež pri tvorbe reportov značne uľahčuje a zefektívňuje prácu administrátorov 

na IT oddelení. Celkovo je teda možné vytvorenú aplikáciu ohodnotiť ako prínosnú a je 

možné ju do budúcna použiť ako podklad pre zautomatizovanie určitých procesov na IT 

oddelení. 
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