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Abstrakt 

Bakalářská práce na téma Zálohování dat a datová uložiště je zaměřena na způsoby 

zálohování dat a jejich praktické využití při konkrétním návrhu pro společnost BPM Sport 

s.r.o., která se zabývá prodejem sportovních potřeb. Na začátku práce jsou uvedena 

teoretická východiska týkající se této problematiky, konkrétně se jedná o analýzu 

zálohování a analýzu nosičů sloužících k zálohování a archivaci. Druhá část se věnuje 

rozboru současného stavu zálohování ve zvolené společnosti. K syntéze dochází 

v následujících kapitolách, kde na základě získaných poznatků je navrženo několik 

způsobů řešení současného stavu zálohování ve firmě. Poslední kapitola - diskuse, 

obsahuje zhodnocení výsledků a určení konkrétního řešení. 

 

Klíčová slova: archivace, cloud, NAS, ochrana dat, zálohování. 

 

Abstrakt 

The bachelor thesis on Data Backup and Data Warehouse is focused on ways of backing 

up data and its practical use in a detailed proposal for BPM Sport s.r.o., which deals with 

the sale of sport accessories. At the beginning of the thesis are presented the theoretical 

starting points related to this issue, namely the analysis of backup and archiving, analysis 

of carriers for backup and archiving. The second part deals with the analysis of the current 

state of backup in the chosen company. Synthesis occurs in the following chapters, there 

are several ways to solve the current state of backup in the company based on the findings. 

The last chapter - the discussion, contains the evaluation of the results and the 

determination of the concrete solution. 

Keywords: archiving, cloud, NAS, data protection, backup. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce s názvem Zálohování dat a datová uložiště vychází z dlouhodobé 

inklinace k této problematice již během studia. Jelikož jsou lidé velice vynalézaví, často 

se středem jejich zájmu stává ulehčení, případné zautomatizování jejich života. Z počátku 

se jednalo především o apel na neustále se opakující výpočetní operace. Na začátku 40. 

let 20. století se začaly objevovat první „počítací stroje“. V roce 1941 byl zkonstruován 

první počítač tzv. Zuse Z4, který byl později zničen při náletu. Dalším milníkem se v této 

oblasti stává rok 1943, kdy je v Americe představen Howardem Aikenem jeho reléový 

počítač MARK 1, který byl sestrojen za podpory IBM. Rok poté byl na Pensylvánské 

univerzitě uveden do provozu první elektronický počítač ENIAC. A to je jen minimum 

z historie výpočetní techniky. Dnes se výpočetní technika a konstrukce počítačů rozrůstá 

závratným tempem. Položme si ale otázku, kde bychom byli, kdyby všichni myslitelé, 

konstruktéři, vynálezci aj. během své práce přišli o důležitá data? A to nejen v uvedené 

oblasti, která je blízká tématu této bakalářské práce.  

Cílem bakalářské práce je vytvořit nový koncept zálohování dat pro firmu BPM Sport 

s.r.o., která se v prodeji sportovních potřeb pohybuje s menšími změnami od roku 1991. 

Na slovenském trhu působí od roku 1999. Díky dlouhodobé tradici se firma prezentuje 

značnými zkušenostmi. Jejich nabídka je tvořena produkty, které byly testovány jak na 

Slovensku, tak v zahraničí. Důvodem nového konceptu zálohování dat je zvýšení 

efektivnosti a zajištění větší bezpečnosti dat. 

Bakalářská práce bude systematicky rozdělena na část praktickou a teoretickou. 

V teoretické části využijeme především benefitů analýzy. První kapitola bude podrobně 

popisovat samotnou problematiku zálohování a archivace. Mezi termíny je stanoven 

rozdíl, který bude vysvětlen. Druhá kapitola bude pojednávat o jednotlivých 

záznamových médiích, mezi které patří děrné štítky, děrné pásky, pevné disky, pružné 

disky, magnetické pásky, optická média, magneticko-optické disky a on-line uložiště, 

konkrétně cloud.  
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CÍL PRÁCE, VĚDECKÁ OTÁZKA A ÚKOLY PRÁCE 

Cíl práce  

Cílem práce je vytvoření návrhu řešení zálohování dat pro zefektivnění práce s uloženými 

daty a zajištění jejich vyšší bezpečnosti. 

 

Vědecká otázka  

Uvědomuje si společnost, že zálohování je nezbytná věc, a dokáže vytvářet komplexní 

strategie? 

 

Úkoly práce  

1. Seznámení se s teoretickými východisky práce.  

2. Seznámení se s metodologickými východisky práce.  

3. Příprava a realizace výzkumného šetření  

4. Sběr dat s jejich hodnocením 

 

Metodika práce 

Praktická část (vlastní návrh řešení) bude obsahovat analýzu současného stavu firmy, 

výzkum a návrh řešení. Přičemž abychom mohli dosáhnout cíle, využijeme kvalitativní 

výzkum, jímž rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

statistických výsledků nebo jiných způsobů kvantifikace. Někteří badatelé shromažďují 

údaje prostřednictvím rozhovorů a pozorování, což bude také případ tohoto kvalitativního 

výzkumu. Byla zvolena výzkumná metoda – rozhovor a pozorování. Podle Hendla 

neexistuje přesně definovaný, všemi uznávaný způsob, dle kterého by byl výzkum 

prováděn. Kvalitativní výzkum je chápán jako komplexní práce se získanými 

informacemi. Lze říci, že se jedná o podrobný a dlouhodobý sběr informací potřebných 

pro jejich analýzu. Veškeré informace se získávají od vybrané zájmové skupiny.1 Někteří 

badatelé shromažďují údaje prostřednictvím rozhovorů a pozorování, což bude také 

případ tohoto kvalitativního výzkumu. Byla zvolena jedna výzkumná metoda – rozhovor. 

                                                 
1 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualizované vyd. Praha: Portál, 

2008. 
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Podle Hendla (2005) neexistuje přesně definovaný, všemi uznávaný způsob, dle kterého 

by byl výzkum prováděn. Kvalitativní výzkum je chápán jako komplexní práce se 

získanými informacemi. Lze říci, že se jedná o podrobný a dlouhodobý sběr informací 

potřebných pro jejich analýzu. Veškeré informace se získávají od vybrané zájmové 

skupiny. 

Výsledkem výzkumu bude návrh nového konceptu zálohování dat pro firmu BPM Sport 

s.r.o., který bude vycházet právě z rozhovoru s majitelem firmy a jeho zaměstnanci, 

z pozorování a ze získaných informací z teoretických východisek. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA - ZÁLOHOVÁNÍ A 

ARCHIVACE 

V následující části si uvedeme teoretická východiska, která budou v souvislosti s cílem 

této bakalářské práce. V závislosti na tom, je potřeba poukázat na zálohování a archivaci. 

Tato část bude charakterizovat to, co následně budeme analyzovat v praktické části – 

konkrétně zálohování dat pro firmu BPM Sport s.r.o., která se věnuje prodeji sportovních 

potřeb. 

Dva téměř shodné pojmy, které mnohým lidem ulehčují život ve chvíli, kdy se s nimi 

naučí pracovat. Nicméně i v současnosti, kdy žijeme v moderní době, a každý využívá 

schopností počítačů a jiných podobných produktů se najdou jedinci, kteří zálohování a 

archivaci nevěnují dostatečnou pozornost. V této práci budeme s pojmem zálohování 

pracovat jako s procesem, jehož výsledkem je záloha, která je uložena na jiné úložné 

místo, či datové médium. Ve chvíli, kdy dojde k nečekané události (selhání hardware, 

nečekaně smazané soubory, porucha dat, aj.) slouží k obnově dat. Produkční data 

setrvávají na místě původu.2  Význam zálohování dat je všem uživatelům osobních 

počítačů zdůrazňován. Poslední získaný průzkum z roku 2012 nám říká, že v průměru tři 

ze čtyř českých domácností nezálohují svá data.3 Zálohovat svá data není v současnosti 

nic složitého a zvládne to každý průměrný jedinec. Bohužel k tomuto kroku se většina 

z lidí uchýlí až poté, co přijdou o důležitá data. V takové chvíli je již pozdě. Můžeme 

konstatovat, že když se ztráta pohybuje v rámci domácích fotografii, videí, 

elektronických knih a podobně., nejsou škody takové, jako když data ztratí někdo 

v souvislosti s jeho zaměstnáním. Ke ztrátě dat, kterou nelze obnovit, může dojít kdykoli. 

Čím více uživatelé ukládají, tím více stoupá důležitost využití zálohování. 

Na území vyspělých západoevropských zemí je zaznamenáno, že průměrná domácnost 

vyprodukuje každý rok 30 až 40 GB dat. Tato data se vyskytují nejčastěji v podobě videí 

a fotografií. Co se týče domácností na území České republiky, můžeme konstatovat, že 

se těmto státům začínáme pomalu přibližovat, což je logické vzhledem k rozšiřujícímu se 

                                                 
2 BRADÁČ, Richard. Zálohování a obnova dat – část 1. Technická příloha časopisu LOGIN. 2008, 4., 

č.2. str. 1-4.  
3 Zálohování od A do Z: proč, co, kdy a jak zálohovat - PC-HELP.CZ. PC-HELP.CZ - Obsah [online]. 

Copyright © phpBB Limited [cit. 19.01.2018]. Dostupné z: http://pc-

help.cnews.cz/viewtopic.php?t=93503 

http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?t=93503
http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?t=93503
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využívání techniky. Tato statistika není tedy ovlivněna pouze nižší cenou a dostupností 

produktů potřebných např. k vytvoření fotografie, či videa.4 

Ačkoli jsme fotky podhodnotili vůči materiálům potřebným k zaměstnání, ve většině 

případů se jejich ztráta považuje za nenahraditelnou, jelikož jejich hodnotu nemůžeme 

vyčíslit penězi. Proto by si každý měl uvědomit, že není v jeho zájmu přijít o jediné 

záznamy okamžiků, které se v životě nebudou opakovat. Z toho důvodu je přímo nutné 

všechny data zálohovat. 

Druhý pojem, který je nutné znát v této oblasti je archivace, kterou chápeme jako 

vytvoření datové kopie. Díky vzniklému duplikátu je možné uchovávat potřebná data na 

několik let, tudíž archivaci využijeme především, když je v našem zájmu dlouhodobá 

archivace. Díky tomu můžeme následně uvolnit místo na původním uložišti tak, že dojde 

ke smazání produkčních dat po vytvoření kopie.5 Rozdíl mezi zálohování a archivací je, 

že zálohování dat je uváděno v kontextu s okamžitou nehodou, kdy je potřeba operativně 

obnovit data. Stručně řečeno, data potřebujeme obnovit aktuálně a ihned. Archivují se 

např. celé systémové databáze, oddíly a ostatní momentálně používaná data. Naopak 

archivace je potřebná pro uložení dat, která jsou opět pro jedince důležitá, ale nejsou 

potřebná aktuálně. Lze tedy hovořit o dlouhodobém zálohování, které je potřebné pro 

velmi důležitá data, o která nesmíme přijít a která nevyužíváme tak často. Pro archivaci 

nemusíme volit formy ukládání s pohodlným přístupem, protože se k jejich obsahu 

dostávám jen občas např. optická média, pásky, či vyoperovaný pevný disk.6 

Dříve lidem k uchování informací a vzpomínek stačila papírová krabice, ještě dnes se 

s tímto typem zálohování a archivace můžeme setkat u babiček a dědečků. Nicméně dnes, 

si tento způsob zasluhuje spíše úsměv, nežli vážný postoj. Ale již u nich se může poučit, 

protože ačkoli pravděpodobnost, že o „data“ přijdou náhle, byla menší, stále zálohovali. 

Tento fakt by si měly uvědomit především firmy, protože jsou to právě ony, které pracují 

s citlivými informacemi, o které by nerady přišly. Bohužel dnes papírová krabice není 

dostačující. Žijeme v digitálním světě, který svou životností přesahuje papír, ale i přesto 

                                                 
4 Zálohování od A do Z: proč, co, kdy a jak zálohovat - PC-HELP.CZ. PC-HELP.CZ - Obsah [online]. 

Copyright © phpBB Limited [cit. 19.01.2018]. Dostupné z: http://pc-

help.cnews.cz/viewtopic.php?t=93503 
5 VEŠKRNA, Josef. Zálohování a archivace dat. Systemonline.cz [online]. C2001-2015 [cit. 19.01.2018].  

Dostupné z WWW: http://www.systemonline.cz/clanky/zalohovani-a-archivace-dat.htm 
6 Zálohování a archivace dat: jaké jsou možnosti? | Svět hardware. Svět hardware | homepage [online]. 

Copyright © 1998 [cit. 19.01.2018]. Dostupné z: https://www.svethardware.cz/zalohovani-a-archivace-

dat-jake-jsou-moznosti/43212 

http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?t=93503
http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?t=93503
https://www.svethardware.cz/zalohovani-a-archivace-dat-jake-jsou-moznosti/43212
https://www.svethardware.cz/zalohovani-a-archivace-dat-jake-jsou-moznosti/43212
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je potřeba si uvědomit důležitost uchování dat. Jelikož vše jednou může selhat a my nikdy 

nemůžeme říci, že je daná záloha 100% je potřeba věnovat pozornost více zálohovacím 

prvkům. Protože nikdo nám nezaručí stálou existenci OneDrivu, iCloudu, GoogleDrivu, 

Dropboxu a podobně. Obdobně tomu je také např. s DVD, SSD a podobně., která nám 

opět nezaručují jejich čitelnost po několika letech. V porovnání se zmíněnými papírovými 

fotografiemi, je u těchto produktů větší riziko ztráty, jelikož běžná fotografie podléhá 

maximálně přírodním katastrofám, na rozdíl od tzv. světa jedniček a nul, kde ztráta je 

otázka okamžiku.7 

Na data, která je nutné zálohovat, můžeme nahlížet z několika pohledů. Prvním je určení 

hodnoty dat, které je mnohdy rozhodujícím faktorem. Je zásadní diference v tom, jestli 

jedinec přijde o nehodnotné uložené fotografie např. z internetu, které ukládal pro 

inspiraci, nebo o data, která jsou potřebná pro psaní diplomové práce, přehled o financích, 

fotografie z cest a podobně. Informace a data jsou dnes velice ceněna a mnohdy se jejich 

hodnota považuje za vyšší, než je tomu u hmotných statků. Tudíž jestliže je informace 

tím nejcennějším co společnost vlastní, tak případná ztráta by mohla mít negativní dopad 

na její působnost a rozvoj.  Při volbě vhodného zálohování je potřeba zohlednit to, zda IT 

profesionál, nebo běžný uživatel bude zálohovat běžná data, nebo kritická data, u kterých 

je potřeba, aby jejich obnova probíhala rychleji a možnost ztráty byla minimalizována. 

Výsledkem tohoto kroku, kdy zhodnotíme a určíme hodnotu dat, je stanovení vhodné 

strategie, která povede k produktivitě. To znamená, že by nemělo dojít k takové volbě 

zálohování, která by uživatele zbytečně finančně zatížila. Každý odborník, který stojí 

před úkolem, jehož výsledkem je zařazení dat zákazníka do jedné ze tří skupin. První 

skupina je definována nejvyšší hodnotou dat a informací. Jedná se o tzv. kritická data, 

která jsou esenciální složkou pro danou firmu či jednotlivce. Ztráta takových dat by mohla 

vést až k zániku společnosti, nebo by jej přivedla do značných obtíží. V porovnání se 

zbývajícími dvěma kategoriemi je zde potřeba věnovat pozornost frekvenci ukládání. 

Kritická data by měla být ukládána v pravidelných a krátkých intervalech např. několikrát 

denně. Podstatné je v tomto ohledu vytvářet také duplikáty na jiná média, která by 

zamezily ztrátě dat např. v případě přírodní katastrofy, nebo nedostupnosti online 

připojení. Pozornost je zde upřena také na rychlé obnovení dat, které je pro kritická data 

nezbytné. Příkladem kritických dat jsou např. zdravotní dokumenty, postupy výroby a 

                                                 
7 Zálohování a archivace dat: jaké jsou možnosti? | Svět hardware. Svět hardware | homepage [online]. 

Copyright © 1998 [cit. 19.01.2018]. Dostupné z: https://www.svethardware.cz/zalohovani-a-archivace-

dat-jake-jsou-moznosti/43212 

https://www.svethardware.cz/zalohovani-a-archivace-dat-jake-jsou-moznosti/43212
https://www.svethardware.cz/zalohovani-a-archivace-dat-jake-jsou-moznosti/43212
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podobně. Druhou skupinou jsou tzv. důležitá a citlivá data. Jejich ztráta není tak závažná 

jako ztráta kritických dat, nicméně i zde je potřeba vytvářet zálohy pro případ nutnosti 

obnovy. Co se týče frekvence zálohování, není potřeba zálohovat každý den, provádět 

zálohu postačí jedenkrát týdně. Taktéž volba uložiště by se v rámci ceny, měla pohybovat 

mnohem níže než u volby uložiště u kritických dat. Mezi citlivá a důležitá data patří např. 

fotografie, videa, a podobně. Poslední skupina je nazývána jako ostatní data. Ztráta 

takových dat nepřivede jedince nebo společnost do velkých problémů, nebo dokonce 

k rozpadu. Data je možné opětovně vytvořit nebo je nahradit jinými, podobnými. 

Příkladem ostatních dat je např. instalace operačních systémů, instalace aplikací, a 

podobně. Záloha je doporučována jednou za měsíc.8 

1.1 Zálohování 

V rámci zálohy, či záložní kopie (backup) hovoříme o kopii dat v daném okamžiku, 

uložených v celkově běžném formátu, seřazené dle užitečnosti. Kopie na sobě nejsou 

nikterak závislé. 9 Je možné vytvořit více úrovní záloh, jejichž úkolem je obnovit data ve 

chvíli, kdy nastala uživatelská chyba, tj. smazání nebo jiná neodborná manipulace s daty, 

hardwardová chyba, tj. selhání HDD operační paměti a podobně., SW chyba, např. díky 

zavedení viru, jiná nepředpokládaná událost jako je např. požár, povodeň, krádež, aj.10  

Budeme-li hovořit trochu nadneseně, můžeme říci, uživatelé se dělí na ty, kteří zálohují 

svá data a na ty, kteří prozatím o svá data nepřišli. Bohužel je patrné, že někteří uživatelé 

si potřebu zálohování a hodnotu svých dat uvědomí až poté, co o ně přijdou. Bohužel, ne 

vždy je možné data obnovit (pomocí služeb specializovaných firem), jsou tak nenávratně 

ztracena. Pokud se jedinec rozhodne tomuto předejít, stojí před rozhodnutím, jakou formu 

zálohy zvolit. Toto rozhodnutí je do značné míry ovlivněno typem dat, jaké budou 

zálohovány. Různé způsoby, které nám jsou dnes dostupné pro zálohování a archivaci, je 

potřeba využívat vzhledem k potřebám uživatele. Tudíž jiný způsob zálohování 

využijeme pro zálohování operačních systémů, jiné pro fotografie a videa a jiné pro 

dokumenty a instalační média. Každý soubor disponuje jinou kapacitou, jinou potřebou 

                                                 
8 VELLANTE, David. Classifying data [online]. 15.06.2009 [cit. 23.02.2018]. Dostupný z: 

http://wikibon.org/wiki/v/Classifying_data 
9 NELSON, Steven. Pro data backup and recovery. New York: Distributed to the book trade worldwide 

by Springer Science+Business Media, c2011. Expert's voice in data management. 
10 Apache HTTP Server Test Page powered by CentOS [online]. Copyright © [cit. 23.02.2018]. Dostupné 

z: http://data.technimax.cz/attach/artilky/zalohovani.pdf 

http://data.technimax.cz/attach/artilky/zalohovani.pdf
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aktualizace a jinou důležitostí.11 Dále je potřeba si odpovědět na otázky typu: „ Jak často 

zálohovat, na jaká média zálohovat a jaký zálohovací software zvolit?“ 

1.1.1 Typ zálohování 

Podle typu zálohování se zálohování dělí do dvou skupin: 

1. Zálohování celých disků, či oddílů,  

2. Zálohování souborů a složek. 

Ve chvíli, kdy se rozhodneme zálohovat celý disk, je možné kromě dat zálohovat také 

operační systém s aplikacemi a veškerým nastavením – je vytvořena přesná kopie disku. 

Preferencí tohoto řešení je možnost rychlého obnovení původního nastavení počítače. 

Nevýhodu lze spatřovat ve značné časové náročnosti pro zálohování a následné obnově 

dat. Ve druhém případě je uživateli umožněno zálohovat jen vybraná data. Díky tomu je 

zálohování značně urychleno, jelikož není potřeba zálohovat všechny soubory.  

Jiným pohledem na rozdělení záloh podle typu je rozdělení na: 

1. zálohy úplné – zálohuje se aktuální stav, 

2. zálohy inkrementální – na počátku je uskutečněna tzv. úplná záloha, ta je 

postupem času doplňována o průběžné zálohy nově vzniklých souborů, nebo 

změněných dokumentů. 

Inkrementálním zálohováním můžeme ušetřit čas potřebný pro vytvoření zálohy. 

Nicméně během obnovy dat ze zálohy je nejdříve potřeba učinit krok, který obnoví zálohu 

úplnou. Prvním spuštěním se vytvoří tzv. kompletní záloha a poté se ukládají pouze ta 

data, která byla od posledního spuštění modifikována. Nezáleží na tom, zda byla 

předcházející záloha inkrementální nebo kompletní. Primárním cílem je zkrácení 

časových intervalů mezi zálohami, které vyžadují méně dat na zálohu. Další výhodou je 

využití menšího úložného prostoru a také to, že dovoluje ukládat více verzí stejného 

souboru. Mezi nevýhody pak patří chaos při obnově dat kvůli více verzím stejného 

souboru, pomalejší obnova dat, jelikož k obnovení dochází postupně.12 

                                                 
11 Apache HTTP Server Test Page powered by CentOS [online]. Copyright © [cit. 23.02.2018]. Dostupné 

z: http://data.technimax.cz/attach/artilky/zalohovani.pdf 
12 ENTERPRISE FEATURES STAFF. Backup Types: Full, Incremental, 

Differential. Enterprise Features [online]. 2015 [cit. 15.05.2018]. Dostupné z: 

http://www.enterprisefeatures.com/backup-types-full-incremental-differential/ 

http://data.technimax.cz/attach/artilky/zalohovani.pdf
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1.1.2 Čas zálohování 

Navrátíme se již k řečenému, a sice položení otázky týkající se volby času zálohování, 

jelikož je potřeba vědět jak často chceme zálohovat a především, kdy chceme zálohovat 

(část dne). Tento typ otázek je nejdůležitější při ukládání dat, kde dochází často ke 

změnám. Je třeba vzít na vědomí, že by nemělo dojít ke zbytečnému zatížení systému 

v důsledku zálohování, ve chvíli když se s ním pracuje (tzn. například u serverů v nočních 

hodinách, kdy k němu přistupuje méně uživatelů). Frekvence zálohování by měla být 

stanovena dle potřeby, tudíž tak často, aby případná ztráta dat nezpůsobila větší problémy 

uživateli. Jiná frekvence bude stanovena ve firmě, kde pracují s tzv. kritickými daty a jiná 

u běžné domácího uživatele počítače, kde hrozí riziko maximálně ztráty citlivých dat. 

V takovém případě je doporučováno zálohovat v řádech týdnů a nikoli jako u firmy každý 

den. 

1.1.3 Média pro zálohování 

I přesto, že jsme výše zmíněným otázkám přisuzovali důležitost, momentálně se jedná o 

jedno z nejdůležitějších rozhodnutí. Nejjednodušším řešením je zálohovat na pevný disk 

v počítači. Bohužel tato jednoduchá metoda nám nedokáže vyřešit některá přítomná 

rizika ztráty dat např. poškození dat vlivem viru, přepětí, aj. Další skupinou nosičů pro 

zálohování jsou optická média. Zde můžeme vybírat z DVD, CD a Blu-Ray. Způsob 

ukládání dat, jeho nevýhody, ale i výhody jsou zde podobné. Diferenci vidíme pouze 

v kapacitě médií (od 700MB v CD přes 4,7-8,5 GB u DVD do 25 GB u Blu-Ray). 

Přínosem takového řešení je značná rozšířenost mechanik a médií. Také jejich poměrně 

nízká cena je výhodou. Naopak negativní stránkou tohoto řešení je náchylnost 

k poškození, krátká životnost média a možnost opakovaného zápisu. Tento poslední 

problém se však neobjevuje u přepisovatelných médií. Další možností je uložení na 

externí pevný disk, který disponuje vysokou kapacitou úložného prostoru, relativně za 

nízkou cenu. Do skupiny externích pevných disků spadají jak externí disky připojitelné 

k počítači přes USB, FireWire, eSata, tak také pevné disky, ke kterým přistupujeme přes 

lokální počítačovou síť. Mezi velké výhody tohoto zálohování se řadí vysoká kapacita a 

možnost opakovaného přepisu. Naopak nevýhodou je velká náchylnost k mechanickým 

poruchám a poruchám v důsledku výpadku proudu. Flash disky a paměťové karty jsou 

další možností zálohování dat. V porovnání s pevnými disky je možné u nich zaznamenat 

nižší kapacitu a nižší rychlost zápisu u levnějších variant. Nicméně disponují poměrně 

zásadním rizikem, kterým je náchylnost na poškození v důsledku statické elektřiny. Počet 
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zápisů na tato uložiště je omezený (většinou se uvádí 1 až 100 tisíc). Mezi poslední zálohy 

řadíme online zálohování, kdy využíváme pro zálohování dat servery třetích stran. Zde 

se odpovědnost za úložný prostor přenáší na poskytovatele služby, což však může být 

výhodou i nevýhodou zároveň. Další nevýhodou je požadavek na připojení k internetu. 

Mezi tyto služby patří, např. servery zálohujeme.cz nebo idrive.com aj. Z výše uvedeného 

je patrné, že každý z popsaných médií disponuje jak výhodami, tak nevýhodami. Proto je 

pro snížení rizika ztráty dat potřeba dělat více záloh a to na různé typy médií, jen tak 

můžeme snížit riziko, že bude záloha nečitelná. V neposlední řadě je potřeba upozornit 

na to, že v případě uložení dat na média typu DVD, CD, a podobně. je nutné 

neuskladňovat média v blízkosti počítače kvůli možné např. živelné katastrofě.  

1.1.4 Využití více pevných disků v počítači 

Jistým druhem ochrany dat je také využití možnosti, která nabízí práci s více disky 

v počítači. Zde je možné pracovat s několika variantami. Jednou z nich je využití jednoho 

disku pro operační systém a aplikaci a jiný disk pro data. V takovém případě, když 

nastane poškození operačního systému, nemusíme se zaobírat řešením jak obnovit data 

ze zálohy. Dojde pouze k přeinstalování operačního systému, který se nachází na 

zvláštním disku. Výsledkem je, že data uložená na druhém disku nejsou nijak ovlivněna. 

Nelze se však spoléhat, že toto řešení pokryje všechny vzniklé nehody. Je potřeba vhodná 

kombinace s jiným typem zálohování. Jinou možností je využití dalších pevných disků 

pro vytvoření zálohy, nicméně je potřeba brát v úvahu riziko vzniku poškození záloh, 

které je u tohoto řešení poměrně vysoké, jelikož disk se zálohou je vždy v provozu, když 

je v provozu počítač (i když s menším množstvím čtení a zápisů než u hlavního disku). 

Poslední možností v této oblasti jsou disková pole RAID (Redundant Array of 

Independent Disks – vícenásobné diskové pole nezávislých disků), kdy úroveň 

zabezpečení je definována zvoleným typem RAID. 

1.1.5 Zálohovací software 

Současný trh zabývající se IT technologiemi nabízí poměrně velké množství 

zálohovacích softwarů. Cílový uživatel má na výběr z placených verzí jako jsou např. 

Acronics True Image, nebo Norton Ghost. Druhou variantou jsou aplikace, jejichž služby 

jsou zdarma, např. DriveImage XML nebo Comodo Backup. Pro zálohování je možné 

také pracovat s nástroji, jež jsou již součástí operačního systému např. „Zálohování a 
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obnovení“. Nabídka obsahuje nejen zálohu složek a souborů, ale také zálohování celých 

diskových oddílů.13  

1.2 Archivace 

Archivace dat je potřebná především pro každou společnost, malou i velkou. Ve všech 

vznikají obchodní dokumenty, mzdové a personální agendy, či účetní doklady, které je 

potřeba zachovat na delší dobu. Pomineme-li soukromé účely archivace, tak k ní 

přistupujeme především z legislativních a ekonomických důvodů, kdy je potřeba některé 

informace uchovávat i několik let, i poté, co se aktivně již neužívají a zbytečně by tak 

zabíraly kapacitu nově vznikajícím datům na drahých diskových uložištích.14  

1.2.1 Offline archiv 

V případě offline archivace dochází k vytvoření kopie na statické médium a odstranění 

originální kopie. Data jsou opět umístěna na primární médium. Tento typ archivu obvykle 

smaže data z originálního úložiště a na obnovu dat potřebuje operativní zásahy. Offline 

archívy operují na bázi souborového systému – zálohují soubory a složky. Tím, že jsou 

data v takových archívech na jiných médiích, nejsou součástí záloh.  

1.2.2 Aktivní archiv 

Aktivace dokumentů může být prováděna také on-line. Postupně jsou do archivu 

přesouvány digitální dokumenty z produkčních aplikací. Dalším typem je near-line, kdy 

listinné dokumenty jsou průběžně odevzdávány do útvaru pro archivaci, kde je 

realizována jejich digitalizace. Za významný průlom pro digitální archivaci lze považovat 

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzaci dokumentů č. 300/2008 Sb., 

který nařizuje zřízení datových schránek. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009. Používání 

datových schránek je od 1. 11. 2009 povinné pro orgány veřejné moci, právnické osoby 

zapsané v obchodním rejstříku a právnické osoby zřízené ze zákona. 15 

  

                                                 
13 KUNSTOVÁ, Renata. Efektivní správa dokumentů: co nabízí Enterprise Content Management. Praha: 

Grada, 2009. Management v informační společnosti. 
14 S&T - Zálohování a archivace dat. S&T - Systémy a technologie [online]. [cit. 15.05.2018].  Dostupné 

z: http://www.sntcz.cz/Solutions/backupanddataarchiving/83756.cz.php 
15KUNSTOVÁ, Renata. Efektivní správa dokumentů: co nabízí Enterprise Content Management. Praha: 

Grada, 2009. Management v informační společnosti. 

http://www.sntcz.cz/Solutions/backupanddataarchiving/83756.cz.php
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1.3 Nosiče sloužící k zálohování a archivaci 

Předešlá kapitola pojednávala o možnostech, jak uchovat data prostřednictvím zálohování 

nebo archivace. Z toho důvodu je potřeba si blíže specifikovat nosiče informací neboli 

záznamová média, abychom věděli, s čím přicházíme do kontaktu a především, abychom 

dále dokázali určit vhodné médium pro koncového uživatele v případě, že jsme již zvážili 

výše zmíněné otázky. I přesto, že se některá záznamová média již téměř nevyužívají, 

přesto je zmíníme, abychom si uvedli jejich schopnosti do komparace se současnými 

záznamovými médii. 

1.3.1 Záznamová média 

Mezi jedny z nejstarších záznamových médií patří děrné štítky, jejich schopností se 

začalo využívat již kolem 18. století ve Francii. Štítky vznikly na základě funkce 

tkalcovského stavu. Zachycená data na děrných štítkách pro ovládání počítačů se v roce 

1950 hojně využívaly až do 90. let 20. století.16 Nejčastěji se používaly štítky 80 

sloupcové a 90 sloupcové, které fungovaly na principu vyražené dírky na potřebné pozici. 

Na obdobném principu fungují tzv. děrné pásky, které se taktéž využívaly dávno před 

vznikem prvního počítače k zachycení informací v podobě textů a dálnopisů. Později 

byly děrné pásky u některých počítačů jediným vstupním médiem. Z počátku probíhalo 

čtení pásky mechanicky, ale později se přešlo k využívání fotoelektronických snímačů. 

Zatímco děrné štítky byly vyráběny z kartónu, děrné pásky byly vyráběny z papíru kvůli 

dobré poddajnosti. Ačkoli byly děrné pásky krokem kupředu v technologiích, jejich 

nevýhody motivovaly vynálezce k výrobě magnetických pásek. Zásadním benefitem 

byla větší kapacita a opětovné použití. Na začátku se magnetické pásky namotávaly na 

cívku. Vývoj však postupně dospěl ke kazetám o různých velikostech a kapacitách, které 

byly mnohem praktičtější. V současnosti se můžeme setkat s magnetickými páskami, 

které dokážou pojmout data v řádech terabytů. Do vývoje magnetických pásek se stále 

investuje, díky tomu je mnohem rychlejší přístupová doba k datům a větší kapacita pásek. 

Nejznámějšími představiteli magnetických pásek je LTO (Linear Tape-Open), DDS 

(Digital Data Storage), AIT (Advanced Intelligent Tape) a DLT (Digital Linear Tape). I 

přesto, že pásky disponují několika nevýhodami jako je pomalejší přístupová doba 

                                                 
16BRADÁČ, Richard. Zálohování a obnova dat – část 2. Technická příloha časopisu LOGIN. 2009, 4., 

č.1. str. 1-4.  
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k datům v důsledku sekvenčního zápisu – čtení, se magnetické pásky stále využívají za 

cílem zálohovat a archivovat.  

Další skupinou nosičů jsou HDD (Hard Disk Drive), které v současnosti patří mezi 

nejrozšířenější datová média určená k tomuto účelu. HDD je hlavní a obvykle největší 

hardwarové zařízení pro ukládání dat v počítači. Operační systém, software a většina 

ostatních souborů jsou uloženy v jednotce pevného disku. HDD je někdy nazýván jako 

„jednotka C“, jelikož Microsoft Windows výchozím nastavení počítače využívá písmeno 

C k označení jednotky.17 Firma IBM jako první v roce 1956 představila komerční disk 

společně s počítačovým systémem RAMAC 305. Tehdy disponoval disk kapacitou 5 MB. 

Cena se pohybovala kolem 10 000$ za jeden megabyte.18 Pro porovnání je potřeba uvést 

dnešní cenu, která je cca. 0,00003$ za jeden megabyte. Zde je patrná odpověď na otázku, 

proč se dříve nevyužívaly HDD tak hojně jako dnes – vysoká cena. S klesající cenou a 

stoupající kapacitou roste jejich využití. 

Jiným mezníkem se v oblasti nosičů stává rok 1969, kdy byla poprvé představena disketa, 

tzv. pružný disk (floppy disk). Pojmenování bylo určeno kvůli možnosti ohybu diskety 

bez rizika ztráty dat. První disketa měla kapacitu 80kB a byla přímo určena pouze ke 

čtení. Její velikost byla 8 palců (203,2 mm). Možnost zápisu na disketu se objevuje až 

v roce 1973, kdy její kapacita byla 256kB. A jak tomu bývá v této oblasti, postupem času 

kapacita diskety rostla neúměrně její hmotné velikosti „čím větší, tím menší“. Tak jako 

je tomu u všech technologií, tak i zde se v důsledku vývoje zmenšovala velikost disket, 

ale jejich kapacita se zvětšovala. Mezi nejvíce využívané diskety patřily ty, které 

disponovaly velikostí 5,25 palců (133,3 mm) a 3,5 palců (88,9 mm). Většina populace 

využívala diskety k přenosu dat z jednoho počítače do druhého, dokonce i univerzity 

využívaly schopností disket a chtěly závěrečné práce (bakalářská, diplomová, aj.) 

odevzdávat na disketách. Nicméně díky nízké ceně disket si své místo získaly také 

v oblasti zálohování. Bohužel, ačkoli se od počátku jejich kapacita výrazně navýšila, pro 

                                                 
17 What Is a Hard Disk Drive?. Lifewire [online]. Copyright © Evan Amos [cit. 15.05.2018]. Dostupné 

z: https://www.lifewire.com/what-is-a-hard-disk-drive-2618152 
18 FARRANCE, Rex. Timeline: 50 Years of Hard Drives. PCWorld.com [online]. c1998-2015 [cit. 

15.05.2018].  

Dostupné z: http://www.pcworld.com/article/127105/article.html 
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některé koncové uživatele byla stále nedostačující. Dnes se s disketou jako uložištěm 

např. v domácím prostředí setkáváme jen minimálně, spíše vůbec.19 

Reakcí na pružné disky byly optické disky, jejich konstruktéři se při vývoji poučili 

z nedostatků disket. V roce 1979 byl firmou Sony a Philips představen tzv. kompaktní 

disk CD (Compact Disc). Uplatnění z počátku nalezly CD především v hudební sféře. 

Lze říci, že zde zažívaly zlatá léta a téměř každý vlastnil hudební CD. Avšak jejich 

vlastnosti byly využívány také v rámci zálohování dat a postupem času nahradily diskety. 

Rozhodujícím se stalo uvedení formátu CD-R (kompaktní disk s možností zápisu 

Compact Disk – Recordable). Nejčastěji byla využívána verze o průměru 12 centimetrů, 

se standardizovaným středovým otvorem a těžiště ve středu otvoru (stabilní rotace). 

Současně s CD-R byla uvedena také vypalovací mechanika, která se postupem času stala 

součástí každého počítače. Kapacita se nejčastěji pohybovala kolem 650 MB až 700 MB. 

Později byla společnost seznámena s disky, které umožnili uživateli jejich přepisování. 

Jednalo se o CD-RW (Compact Disc – ReWritable). Naproti tomu disky, které byly 

určeny pouze ke čtení, nesly označení CD-ROM (Compact Disc – Read only memory).  

Poptávka si vyžádala inovace, jejichž výsledkem byl formát DVD (Digital Vertices Disc), 

Blue-Ray a ostatní minoritní formáty, kterými jsou např. UMD (Universal Media Disc). 

DVD a Blue-Ray pracují na obdobném principu, jako kompaktní disky, a sice tak, že 

laserem je zahřátá záznamová vrstva disku, tím dochází ke změně optických vlastností. 

Formát se liší v závislosti na vlnové délce laseru, jež vykonává zápis. I přesto je stále 

uchována zpětná kompatibilita pro čtení. Optické disky mají běžně vytvořenou 

záznamovou vrstvu z organické sloučeniny, jejich životnost se liší podle výrobce (firmy 

specializující se na archivní optické disky, využívají speciální anorganické složení DVD-

R a slibuje životnost až 160 let).20  

V roce 1985 byly představeny magneticko-optické disky (5,25 palců „133,3 mm“ a 3,5 

palců „88,9 mm“).21 Pro čtení je potřeba speciální mechanika s laserem. Jejich velkou 

předností byla větší kapacita, jež v komparaci s disketami využívanými v té době byla o 

přibližně 9,2 GB. Důležité bylo také vylepšení v oblasti odolnosti, která dříve nebyla tak 

kvalitní vůči magnetickému poli. Proto byl tento nedostatek u magneticko-optických 

                                                 
19 Floppy disk - Wikipedia. [online].  [cit. 15.05.2018].  Dostupné 

z: https://en.wikipedia.org/wiki/Floppy_disk 
20 Výsledky testů odolných DVD médií Data Tresor Disc. Cdr.cz [online]. c1998-2015 [cit. 15.05.2018].  

Dostupné z: http://cdr.cz/clanek/test-dvd-data-tresor-disc 
21 HONG, Brandon Seong-Shin. The Sony MiniDisc. Minidisc.org [online]. [cit. 15.05.2018].  

Dostupné z: http://www.minidisc.org/index.php 
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disků odstraněn – za normálních okolností, není možné povrch magneticko-optických 

disků zmagnetizovat. Zápis se na disk zahájí až ve chvíli, kdy je plocha zahřáta pomocí 

laseru na požadovanou teplotu, která se pohybuje kolem 160 až 180°C a zapisovací hlava 

s cívkou, která vytváří magnetické pole, na rozehřátém místě zmagnetizuje část povrchu 

disku. Magneticko-optické disky fungují na principu toho, že nezmagnetizované části 

disku mají jinou odrazivost než zmagnetizované části. Uváděná doba možné archivace na 

těchto discích je uváděna cca. 30 let. Právě z toho důvodu byly hojně využívány 

k archivaci dat.22 Představitelem magneticko-optických disků je formát MiniDisc od 

firmy Sony. Rozšíření tohoto formátu bylo způsobeno proniknutím do audio průmyslu, 

kdy Sony vyráběla Hi-Fi systémy a přenosné přehrávače s MiniDisc mechanikou. Opět 

se zde ukazuje využití v oblasti hudby, díky kvalitní produkci proti kazetám. Lidé také 

reagovali kladně na možnost zvolení skladby ihned a nikoli pomalým přetáčením. Firma 

Sony ukončila výrobu veškerých modelů formátu MiniDisc a příslušenství k roku 2014. 

Novinkou na trhu jsou flash disky a paměťové karty, které vychází z paměti typu flash. 

Jedná se o paměť, která je elektronicky programovatelná a data uchovává i po odpojení 

od napájení (tzv. energeticky nevolatilní). Označení vymysleli vědci z firmy Toshiba, jež 

se zasloužili o vznik této paměti. Název byl vybrán na základě přirovnání mazání paměti 

k blesku z fotoaparátu (flash of a camera).  

Zajímavou variantou je tzv. SSD neboli Solid State Drive. Jeho vylepšená funkce 

spočívá ve vylepšení pevných disků, jelikož na rozdíl od nich nedisponuje pohyblivými 

mechanickými částmi, které zapříčiňují ve většině případů selhání. Také v souvislosti 

s tím je podpořena nižší spotřeba energie. Diference se objevuje v komparaci 

s paměťovými kartami a USB především v přítomnosti řadiče a rozhraní. Cílem je 

nahradit rozhraní, jež využívají pevné disky (SATA, SCSI, IDE). SSD pracuje na systému 

paměti flash. V případě využití paměti SRAM či DRAM je užíván termín pro označení 

RAM-drive.23 Na rozdíl od pevných disků nabízí rychlejší zápis a přístup k datům. 

Bohužel nevýhodou jsou prozatím poměrně vysoké výrobní náklady, které zatím 

nedokáží vytvořit produkt o stejné kapacitě jako je u pevných disků ve stejné cenové 

                                                 
22 BRADÁČ, Richard. Zálohování a obnova dat – část 2. Technická příloha časopisu LOGIN. 2009, 4., 

č.1. s. 1-4.  
23  Zrychlete si počítač prostřednictvím SSD disku | PC World.cz. PC World.cz | Recenze, novinky a testy: 

Hardware, Software, Download a Internet [online]. [cit. 15.05.2018]. Dostupné 

z: https://pcworld.cz/hardware/tip-zrychlete-si-pocitac-prostrednictvim-ssd-disku-16484 

https://pcworld.cz/hardware/tip-zrychlete-si-pocitac-prostrednictvim-ssd-disku-16484
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relaci. Avšak i přesto se již dnes značně rozšiřují a předpokládá se nahrazení pevných 

disků.24 

Předposledním námi uvedeným bude tzv. cloud. Jednoduše je cloud computing dodávání 

výpočetních služeb, jako jsou servery, uložiště, databáze, sítě, software, analytické 

nástroje a další, přes internet „cloud“. Společnosti nabízející tyto výpočetní služby se 

nazývají poskytovatelé cloudu a obvykle se za služby cloud computingu platí na základě 

jejich využití obdobně, jako platíte účty za vodu nebo elektřinu. Cloud computing 

představuje velký posun od tradičního pojetí IT prostředků. Co všichni vidí na cloud 

computingu? Proč je cloud computing tak oblíbený? Tady je 6 obvyklých důvodů, proč 

organizace přecházejí ke službám cloud computingu: 

▪ náklady, 

▪ rychlost, 

▪ globální rozměr, 

▪ produktivita, 

▪ výkon, 

▪ spolehlivost.25 

Právě tento typ uložiště si získal v posledních letech velkou oblibu u uživatelů. Cílem 

bylo nabídnout koncovému uživateli neomezený prostor pro ukládání dat a to za ceny 

nižší, než které jsou určeny pro zálohování vlastními silami. Největším benefitem je 

obnova dat, ke které musí dojít následně po vzniklé havárii. Poskytovatel je schopen 

udržet virtuální stroje s firemními aplikacemi, tím dochází k absenci zdržení, vzniku 

vysokých nákladů nebo je podpořena rychlá příprava vhodného hardwaru s OS a 

aplikacemi. Není ojedinělé to, že se cloudová služba využívá nejen jako záloha, ale také 

jako mnohem rozšířenější typ řešení, jelikož se čím dál více rozostřuje hranice mezi 

zálohováním a storagem, správou dat a spoluprací tzv. cloud computing. Jistá negativa 

můžeme spatřovat v tom, že u jiných on-line uložišť je možné vědět, v jakém datovém 

centru jsou osobní data zálohována, ale u cloudového uložiště mohou být v podstatě 

kdekoli na světě. Problém se objevuje především tehdy, kdy platí státní regulace, která 

                                                 
24 ALLYN-FEUER, Ari. Little, big, and green: a biography of the solid-state disk. Arstechnica.com 

[online]. c2015 [cit. 2015-04-06]. Dostupné z WWW: http://arstechnica.com/gadgets/2009/11/biography-

solid-state-disk/ 
25 Document Moved. Object moved [online]. [cit. 15.05.2018]. Dostupné z: https://azure.microsoft.com/cs-

cz/overview/what-is-cloud-computing 
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neumožňuje uložení dat v jiné zemi. V takové chvíli je potřeba nabýt informace, díky 

kterým uživatel neporuší stanovené předpisy, a sice že bude mít povědomí o tom, kde 

jsou jeho data přesně uložena a kam se případně replikují. Zálohování v cloudu je dobrou 

volbou pro společnosti, jež požadují minimalizaci vlastního IT vybavení a jsou si vědomi 

toho, že budou ukládat menší objemy dat. Vhodné je jeho benefitů tedy využívat 

především v prostřednictví menších firem. Přenos značně velkých dat přes síť postrádá 

flexibilitu, což především v procesu obnovy znamená delší zdržení, než dovezení 

fyzických nosičů z alternativní lokality. V současné době se můžeme setkat také s tím, že 

hranice mezi lokálními uložišti a cloudovými je téměř nulová. Příčinou je to, že software 

a zařízení pro lokální backup disponují vlastností, která jim umožňuje zálohovat do 

cloudu. Za zajímavé vodítko lze také zmínit to, že cloudová uložiště mohou spolupracovat 

s nástroji, které aktuálně využívá daná společnost. Např. Novák podotýká ve svém 

článku, že pro cloudové služby se do budoucna jeví jako jedny z nejvhodnějších médií 

magnetické pevné disky. Jako důvod uvádí, že jejich výkon je přímo úměrný ceně a 

kapacitě.26 

Jiným příkladem datového uložiště je Network Attached Storage (NAS). Zařízení tohoto 

typu, je taktéž úložné zařízení, kde dochází ke kombinaci s online připojením k síti, díky 

kterému je možné ukládat a získávat data z centralizovaného umístění, ke kterému má 

přístup pouze oprávněný uživatel sítě. Přístup je umožněn také různým klientům, kteří 

však musí mít oprávnění. Zařízení NAS disponuje mnoha pozitivy. Jedním z nich je, že 

ve chvíli, kdy uživatel zjistí, že potřebuje další uložiště, je možné jej přidat k tomu, co již 

vlastní. Díky tomu je NAS nejen flexibilní, ale také permanentně zvětšovací a může 

pojmout téměř nekonečné množství dat.27 Vhodný cílový uživatel je malý podnik, který 

požaduje jednoduchou obsluhu zařízení tohoto typu, jelikož ve většině případů není 

potřeba přítomnost odborníka pohybujícího se v informačních technologiích. 

Rozhodujícím faktorem je cena, která je v porovnání s jinými poměrně nízká. Tím že 

NAS kombinuje online uložiště a fyzická uložiště je velkým benefitem to, že je k datům 

přístup téměř odkudkoli a vždy, kdy je potřebujeme. Mnohými odborníky je NAS 

hodnocen jako velice kvalitní a vhodné řešení centralizace ukládání dat nejen 

                                                 
26 NOVÁK, Jiří. Zálohování dat v cloudu: Výhody, možnosti a nástrahy [online]. 17.5.2012. 

[cit. 17.3.2015]. Dostupné z: http://www.ictmanazer.cz/2012/05/zalohovani-dat-v-clouduvyhody- 

moznosti-a-nastrahy/ 
27 NAS server - výhody a použití - NAS servery a chytrá domácí úložiště dat. NAS servery - NAS servery 

a chytrá domácí úložiště dat[online]. Copyright © 2018. [cit. 08.05.2018]. Dostupné 

z: http://www.nasservery.cz/nas-server-vyhody-pouziti/ 
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spolehlivým, ale také bezpečným způsobem. Vzhledem k nepřetržité přístupnosti 

k datům, mohou např. zaměstnanci neustále pracovat na tom, co zrovna potřebují, což 

s sebou přináší rychlejší reakce a lepší kontakt se zákazníky.28 

  

                                                 
28 Why are NAS and IronWolf Pro Important for SMBs? [online]. [cit. 27.01.2018]. Dostupné 

z: https://www.seagate.com/tech-insights/what-is-nas-master-ti/ 
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2 PRAKTICKÁ APLIKACE 

Tato kapitola uvádí praktickou aplikaci zálohování ve firmě BPM Sport s.r.o. nejprve je 

souhrn současného stavu. Pro šetření byly sestaveny otázky - rozhovor, který pro nás bude 

jednou z výzkumných metod. Rozhovor uvedený v příloze I se skládá ze 7 otevřených 

otázek. Dotazovaným respondentem je majitel firmy BPM Sport s.r.o. 

Pro zhodnocení námi zjišťovaných údajů jsme vycházeli z Hendla, který doporučuje 

prezentovat zjištěné údaje slovně. Jde o techniku, která nejlépe podle tohoto autora 

vysvětluje kvalitativní údaje sledované problematiky. Výhodou rozhovoru je, především 

osobní kontakt s respondentem, kdy během nesrozumitelnosti otázky může být podáno 

vysvětlení. Rozhovor byl zaznamenán na diktafon (respondent souhlasil).  

2.1 Analýza firmy BPM Sport s.r.o. z pohledu zálohování 

2.1.1 Firma BPM Sport s.r.o. 

Firma BPM Sport s.r.o. se v prodeji sportovních potřeb pohybuje s menšími změnami od 

roku 1991. Na slovenském trhu působí od roku 1999. Díky dlouhodobé tradici se firma 

prezentuje značnými zkušenostmi. Jejich nabídka je tvořena produkty, které byly 

testovány jak na Slovensku, tak v zahraničí. V tomto ohledu spolupracují s Itálií, 

Španělskem, Německem, Českou republikou, Čínou, Nepálem a se zeměmi dalekého 

východu, kde je vyráběn sortiment značky Quick sport.  Firma je výrobce, obchodním 

zástupce a distributorem těchto firem a značek: Quick sport, Saeko, Skivo, Rock spring, 

Sionyx, Kefas, Uanyi, Masters, Think pink, Jyapu, Boll a Joma.  

Filosofií firmy je soustředit se především na kvalitu, přijatelnou cenu pro zákazníka, 

bezproblémový servis, spolupráce s kvalitními prodejci, podpora prodejců, originalita 

v nabídce jednotlivých firem, respektování možností jednotlivých regionů a individuální 

přístup ke každému zákazníkovi. Cílem firmy je prosadit se s prodávanými značkami na 

domácím trhu, integrovat se s jejich vlastní značkou Quick sport v Evropě a upevnit 

postavení firmy na Slovensku a v České republice. V současnosti je počet stálých 

zaměstnanců roven čtyřem (ekonomika, administrativa a reklamace, prodej a marketing, 

fakturace a objednávky, obchodný zástupce pro školy a kluby a v neposlední řadě 

obchodný zástupce pro ČR). Provozovna je umístěna samostatně ve městě Martin 

(Slovenská republika). 
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2.1.2 Počítačová síť a vybavení  

V současnosti firma disponuje čtyřmi počítači. Jedná se o počítače Dell OptiPlex 3050 a 

Dell Vostro 3668. Centrem počítačové sítě je server Dell PowerEdge T100. Nikdo ze 

zaměstnanců si nenosí své počítačové zařízení. Tento trend využíván v některých firmách 

je firmou BPM Sport s.r.o. přísně zakázán.  

 

Počítač Dell OptiPlex 3050 

▪ Grafická karta: Intel HD 630 

▪ Výbava: DVD mechanika, USB 

klávesnice, optická myš 

▪ Procesor: Intel Core i5-7500, 

3.4 GHz 

▪ Počet jader procesoru: 4 

▪ Operační systém: MS Windows 

10 Pro 

▪ Velikost operační paměti: 8 GB 

▪ HDD kapacita: 256 GB  

 

Obrázek 1 Dell Optiplex 3050 

(Zdroj:http://www.dell.com/cz/domacnosti/p/optiplex-

3050-micro/pd) 

 

Počítač Dell Vostro 3668 

▪ Grafická karta:  Intel HD 

Graphics 630 

▪ Výbava: DVD mechanika, USB 

klávesnice, optická myš 

▪ Procesor: Intel Core i3, 3.9 GHz 

▪ Počet jader procesoru: 4 

▪ Operační systém: MS Windows 

10 Pro 

▪ Velikost operační paměti: 4 GB 

▪ HDD kapacita: 500 GB 

 

Obrázek 2 Dell Vostro 3668 

(Zdroj:http://www.dell.com/support/home/cz/cs/rc107

7928/product-support/product/vostro-3668-desktop) 
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Server Dell PowerEdge T100 

▪ Procesor: Intel Xeon Quad-Core 

X3360 (4x2,83GHz)  

▪ Chladič: aktivní tichý DELL 

▪ Velikost operační paměti: 8GB 

DDR2 ECC PC5300 

▪ HDD: 2x SAS 136GB, + 

SAS/RAID card DELL SAS6 na 

4 zařízení + SATA porty 

▪ Zdroj: dell 305W, dvd-rw dl sata 
 

Obrázek 3 Dell PowerEdge  T100 

(Zdroj:http://www.dell.com/cz/domacnosti/p/optiplex-

3050-desktop/pd)

 

Zvoleným routerem je dvoupásmový ASUS Gigabit WiFi Router RT-AC58U 

AC1300, který disponuje čtyřmi anténami s vysokým ziskem a vysokým výkonem. Díky 

tomu je k dispozici výjimečný pracovní dosah. Tento router byl zvolen na základě 

vysokých nároků na kvalitu připojení této firmy. Díky víceúčelovému portu USB 3.0 je 

možné sdílet pevný disk, 3G/4G a tiskárnu.  Naopak podpora ASUS AiCloud umožňuje 

přístup, sdílení a streamování souborů z firemního PC s ostatním zřízeními připojenými 

k internetu.29 Firma získává připojení k internetu prostřednictvím firmy UPC Slovensko 

(rychlost 100 Mbps).  

 

Obrázek 4 ASUS RT-AC58U 

(Zdroj: https://www.asus.com/cz/Networking/RT-AC58U/) 

                                                 
29 RT-AC58U | Síťové připojení | ASUS Česká republika. [online]. Copyright ©ASUSTeK Computer Inc. 

Všechna práva vyhrazena. [cit. 27.01.2018]. Dostupné z: https://www.asus.com/cz/Networking/RT-

AC58U/ 

 

https://www.asus.com/cz/Networking/RT-AC58U/
https://www.asus.com/cz/Networking/RT-AC58U/
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Dalším vybavením firmy je multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M280nw. 

Možnost připojení: Vysokorychlostní port USB 2.0, integrovaný síťový port Fast 

Ethernet 10/100/1000Base-TX, bezdrátové rozhraní 802.11n 2,4/5 GHz, čelní hostitelský 

port USB. Tiskárna je schopná tisknout černobílou a barevnou variantou až 21 listů A4 

za minutu. Tiskárna disponuje funkcemi jako je tisk, kopírování, skenování. Přístup 

k tiskárně je z každého počítače ve firmě.  

 

Obrázek 5 HP Color LaserJet Pro M280nw 

(Zdroj: http://www8.hp.com/cz/cs/products/printers/product-detail.html?oid=14142493) 

 

2.1.3 Aktuální stav zálohování 

Stav současného stavu zálohování byl zjištěn na základě rozhovoru s majitelem firmy a 

pozorováním. Rozhovor je uveden v příloze A. Dle získaných informací můžeme 

konstatovat, že firma nezálohuje. Pouze má některé informace uložené na USB flash 

discích, které jsou aktualizovány dle slov majitele „sem tam“. Během pozorování a 

aktivity na pracovišti bylo vypozorováno, že většina zaměstnanců na uvedené USB flash 

disky neukládá téměř nic. Všichni se spoléhají na to, že o interní data nemohou přijít. 

Všichni si sice riziko uvědomují, ale nepřipouštějí si. Materiál na USB flash discích 

aktualizují cca. 1x týdně.  

Uvedené USB flash disky byly zaměstnancům poskytnuty firmou. Jedná se o Kingston 

DataTraveler SE9 16GB.  

 

Obrázek 6 Kingstone DataTraveler SE9 16GB 

(Zdroj: https://usb-flash-disky.heureka.cz/kingston-datatraveler-se9-16gb-dtse9h-16gb/) 
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Z analýzy současného stavu zálohování dat ve firmě, lze říci, že firma spadá mezi ty, kteří 

nezálohují dle uvedených osmi bodů firmou Acronis. Společnost Acronis, která je 

celosvětovým lídrem hybridních cloudových řešení ochrany dat, uvádí, že absence 

zálohování je nejčastěji v důsledku důvěry ve spolehlivost techniky, ukládání souborů na 

email a podceňování hodnoty dat. „Avšak propočty ukazují, že finanční ztráty vyplývající 

ze ztráty dat daleko převyšují náklady na zálohovací řešení, jehož návratnost se realizuje 

již během první havárie.“30 

Důvody proč nezálohovat 

1. Kopie souborů jsou v e-mailu 

2. Zálohování trvá příliš dlouho 

3. Zálohování je příliš složité 

4. Starý počítač se prostě reinstaluje 

5. Počítač nemůže selhat 

6. Pravidelné kopírování důležitých dokumentů  

7. Imunita vůči nehodám 

8. Data nemají velkou hodnotu 

 

2.2 Návrh nového konceptu zálohování 

Návrh nového konceptu zálohování vytvoříme na základě doposud získaných informací 

zohledněných v teoretické části a o firmě BPM Sport s.r.o.  

2.2.1 Požadavky firmy na zálohování 

Firma BPM Sport s.r.o. nutně potřebuje spolehlivý systém zálohování, který nebude 

složitý a bude snadný na údržbu. Benefitem bude pro firmu nižší cena produktu. Také 

firma požaduje snížení rizika, které je momentálně přítomno, jelikož nedostatečně 

zálohují svá interní data. Preferují možnost pravidelného a automatického zálohování dat.  

                                                 
30 8 důvodů proč se nezálohuje. [online]. Copyright © 2015 Zebra systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 

[cit. 15.05.2018]. Dostupné z: https://www.zebra.cz/8-duvodu-proc-se-nezalohuje/ 

 

 

https://www.zebra.cz/8-duvodu-proc-se-nezalohuje/
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2.2.2 Nový koncept 

V následující části zohledníme získané informace z praktické části, kde jsou zohledněny 

možnosti zálohovacích systémů. Nyní se pokusíme provést syntézu požadavků 

společnosti a možného řešení. Díky tomu dojde k eliminaci nevyhovujících zálohovacích 

systémů. Je zcela explicitní, že zcela nevyhovující jsou děrné štítky a děrné pásky, 

obdobně přistupujeme v tomto ohledu také k disketám, které nesplňují vznesené 

požadavky. Za nedostačující považujeme také doposud využívaná uložiště společnosti, 

tedy optické disky (DVD a CD) a flash disky, které nejsou optimálním dlouhodobým 

zálohovacím systémem. V neposlední řadě jsme za nevyhovující určily také magnetické 

pásky, kvůli pomalejší přístupové době k datům v důsledku sekvenčního zápisu – čtení. 

Jelikož společnost nepotřebuje zálohovat svá data až na desítky let, zdá se být vhodné, 

vzhledem k požadavkům firmy využít dispozic cloudového zálohování a NAS.   

 

Návrh 1. Cloudové řešení 

Za vhodnou alternativu lokálního zálohování je on-line backup. Ačkoli existují služby, 

které prostřednictvím sítě transportují data na např. magnetické pásky, zvoleným typem 

pro firmu BPM Sport s.r.o. je uložení přímo v on-line uložištích třetích stran. Důvodem 

je dobrá dostupnost vysokorychlostního internetu, který nabízí značné možnosti. 

Benefitem této volby je především ochrana před vnějšími vlivy jako je např. požár, voda 

a jiné přírodní katastrofy, které mohou negativně postihnout fyzická uložiště. Zálohování 

v cloudu jsme zvolili na základě toho, že se jedná o menší společnost, která požaduje 

minimalizaci vlastního IT vybavení a je si vědoma, že bude ukládat menší objemy dat. 

Méně objemová data umožní společnosti rychlejší obnovu v případě jakékoli katastrofy.  

První volbou bude, zálohování systému Microsoft Azure Backup, který umožňuje také 

zálohy pevného média. Data, která lze uložit, jsou limitována podmínkami, aby měla 

zařazení NTFS. 31 Prvním krokem, který je potřeba učinit je registrace klienta BPM Sport 

s.r.o. do, Microsoft Azure. Registrace není prozatím zpoplatněna a čas, který musí klient 

věnovat této činnosti, je téměř zanedbatelný vzhledem k přínosu. Teprve tento krok nám 

umožní konat následující. V první řadě dojde k vytvoření „prostoru“ kam budeme vkládat 

důležité informace společnosti – data, jež je potřeba chránit a zachovat.  V zájmu 

                                                 
31 Use Azure Backup agent to back up files and folders | Microsoft Docs. [online]. [cit. 15.05.2018]. 

Dostupné z: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/backup/backup-configure-vault 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/backup/backup-configure-vault
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společnosti by nemělo být, dávat uložiště příliš daleko, jelikož Azure provádí duplikaci 

dat dle vlastních tabulek. Následně tedy provedeme stažení povelní na přístup tedy tzv. 

vault credential, který využijeme na autentifikaci produkčního serveru během registrace.  

Poté nainstalujeme, Azure Backup Agent a zaregistrujeme server. Jakmile jsou splněny 

veškeré výše uvedené kroky a vše proběhlo bez větších komplikací, může dojít 

k nakonfigurování zálohovacího rozvrhu. To co oceňujeme u Microsoft Azure je 

celistvost řešení. Microsoft Azure požaduje za každých zálohovaných 500 GB měsíčně 

částku 210 Kč. V porovnání s Amazon S3 v oblasti navýšení za 1 GB se dostaneme do 

stejné cenové relace, taktéž i u Google Cloud Storage. Benefitem je u Azure však to, že 

nedochází ke zpoplatnění u obnovení dat, která jsou naopak u dvou zmíněných variant 

finančně ohodnocena. Cloudová uložiště je navíc možné obnovit také na jiných serverech, 

než kde byla vytvořena, tudíž v případě, že by společnost požadovala v nejbližší době 

dlouhodobou archivaci dat je možné této služby využít. Cena se u každého částečně liší. 

Jednou z nejdůležitějších součástí zálohování je specifikace softwaru, který určuje 

funkčnost celého procesu zálohování. Je tedy zcela nezbytné jeho správné nastavení, 

které podpoří správné zálohování. Jelikož společnost požaduje zcela jednoduché řešení, 

rozhodli jsme se zůstat u základních softwarů, které jsou dodávány se servery, a to 

konkrétně u produktů Microsoft Windows Server Backup a Windows Serves Standart. 

Na zavedení cloudového uložiště jsme využili také produkt od Microsoftu, zmíněný 

Azure backup Agent. 

Účelem Windows Server Backup je automaticky zálohovat a obnovovat data aplikace. 

Aplikace Windows Server Backup API vyžaduje systém Windows Server 2008. API 

poskytovatele zálohování cloudu v zálohování serveru Windows Server vyžaduje systém 

Windows Server 2012. Jedná se o velmi jednoduché řešení a uživatel nemá problémy 

s nastavením zálohování. Kvalitní službu plní také při obnově dat. 

Windows Server Standard je integrovaný serverový balíček, který nám pomáhá při 

činnosti celé sítě společnosti. Poskytuje nám možnost zálohovat klientské stanice.  

Microsoft Azure Backup Agent je klientem cloudového uložiště Azure, který bude 

nainstalovaný na server, který bude zálohovat. Právě zde budeme registrovat server, který 

chce zálohovat. 

Zálohy budou probíhat každý den na server a následně na cloud automaticky pomocí 

postupné zálohy. Na konci každého týdne bude vytvořena tzv. plná záloha na server a 
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poté na cloud. Tyto zálohy budou probíhat ve večerních hodinách v sobotu, aby nikdo 

nebyl rušen během pracovní činnosti.  

První variant se bude věnovat ukládání tzv. způsobem D2D2C, přičemž úroveň fyzických 

médií bude zabezpečovat klientská stanice, která se zálohovala na firemní server. 

Virtuální část bude zabezpečovat veřejný cloud, v našem případě Azure od Microsoftu. 

D2DC je záloha na disk a poté do cloudového uložiště. Tato možnost se zaobírá konkrétně 

cloudovým uložištěm využitým jako služba. V současnosti se jedná a nejjednodušší 

možnost z pohledu provedení – první záloha by byla provedena na disk a následně na 

cloudové uložiště. Jelikož společnost disponuje kvalitním připojením na internet, je 

splněna podmínka stabilního připojení pro zavedení toho zálohování. 

Ze současného stavu zanecháme server Dell PowerEdge T100, který obsahuje 1TB 

harddisk, na který bude probíhat záloha. Následně bude probíhat záloha na cloudové 

uložiště popsané výše. 

Další variantou v této oblasti by mohl být Dropbox. V případě tohoto rozhodnutí bychom 

při první registraci získali automaticky 2 GB zdarma, které je možné následně rozšířit 

pomocí pravidelného využívání mobilní aplikace nebo doporučením nových uživatelů aj. 

Tímto způsobem je uživatel schopen získat až 20 GB zdarma. Maximální velikost 

souboru není nijak limitována, tudíž veškeré soubory, které uživatel bude nahrávat přes 

synchronizační aplikaci jsou zcela bez limitu. Uchování historie všech proběhlých změn, 

které proběhly v datech, se uskutečňuje u Dropboxu po dobu 30 dnů u všech verzí 

souboru. V rámci průměrné rychlosti synchronizace hovoříme u Dropboxu u uploadu o 

7,6 Mb/s a u downloadu o 30,0 Mb/s. Cena služby se pohybuje dle zvolené varianty, tudíž 

budeme-li hovořit o běžném uživateli, kterým firma BPM Sport s.r.o. je, lze využít tzv. 

program Dropbox Pro s 1 TB prostoru, jehož cena je stanovena na 270 Kč (9,99 eur). 

Společnost nabízí benefity ve chvíli, kdy je cílový uživatel ochoten využívat službu po 

dobu jednoho roku, tehdy získává slevu 17 %. Dropbox se v současnosti řadí mezi jedny 

z nejznámějších online uložišť, které se prezentují jednoduchou registrací, používáním a 

funkčním verzováním souborů. Vzhledem k tomu, jak již bylo řečeno, že firma 

nepotřebuje zálohovat příliš velká data je Dropbox další vhodnou variantou v oblasti 

cloudových uložišť. Synchronizační aplikace je vhodná pro počítače, které disponují 

systémy Windows, Mac i Linux. „Mobilní aplikaci lze stáhnout do telefonů s Androidem 

a iOS, užitečnou funkcí je možnost automatického uploadování pořízený fotografií na 
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online úložiště. Dropbox má své servery v USA.“32 Za výhodu označujeme také to, že 

data jsou šifrována v procesu přenosu a také na samotném uložišti. Bohužel zde 

shledáváme jednu nevýhodu, kterou je to, že zdarma jsou k dispozici pouze 2 GB 

prostoru, které je sice možné navýšit, ale nelze se tímto vyrovnat výše zmíněné 

konkurenci.33  

Dnes pravděpodobně nejznámější je v této oblasti Google Drive/Google Disk, který 

nabízí sdílených až 15 GB pro Disk, Gmail a Fotky Google, to vše v rámci bezplatné 

služby. Bohužel oproti Dropboxu je zde omezena maximální velikost souboru na 5 TB. 

Uchování historie všech proběhlých změn, které proběhly v datech, se uskutečňuje u 

Google Drive/Google Disk maximálně po dobu 30 dní, avšak uchováno je pouze 

posledních sto verzí souboru. Diferenci lze spatřovat také co se týče průměrné rychlosti 

synchronizace, která dosahuje u uploadu jen 6,05 Mb/s, ale naopak u downloadu až 68,4 

Mb/s. Cena (společností uváděno v USD a převedeno dle kurzu platného ke dni 15. 5. 

2018, 1USD = 21.2640 Kč) se pohybuje od 42,31 Kč za 100 GB, 212,42 Kč za 1 TB, 

2 126,18 Kč za 10 TB, 4 252, 58 Kč za 20 TB až po 6 378,98 Kč za 30 TB. Společnost 

uvádí jako největší „plus“ oproti konkurenci jejich provázanost s jinými produkty Googlu 

(online kancelářským balíkem, e-mailovým klientem nebo mobilními telefony s OS 

Android). Zmíněných 15 GB, které nejsou zpoplatněny, je dostupných pro všechny 

Google aplikace. Nejen dokumenty ale také fotografie je možné prostřednictvím Google 

Drive ihned používat a následně upravovat dle vlastních potřeb nebo případně dále sdílet. 

Zabezpečení dat je na uložišti zajištěno pomocí Google účtu jež podporuje dvoufázové 

ověření. Po celém světě jsou rozmístěny servery společnosti Google. Za nevýhodu ovšem 

obdobně jako u konkurence spatřujeme získání pouze 15 GB zdarma. Oproti jiným se 

jedná stále o poměrně velký prostor. Nicméně obdobně jako Dropbox, nabízí Google 

Drive zákazníkům benefity, které zde spočívají ve sbírání bodů, co vede k získání až 1 

TB zdarma.34 „Zjednodušeně řečeno stačí sdílet zkušenosti s navštívenými restauracemi, 

bary nebo obchody a Google vás odmění.“35 

                                                 
32 Cloudová úložiště 2018: Srovnání Dropboxu, OneDrive a Google Drive - Skrblík.cz. Skrblík.cz - 

pomáháme vám šetřit - Skrblík.cz[online]. Copyright © 2012 [cit. 15.05.2018]. Dostupné 

z: https://www.skrblik.cz/telefon/internet/cloudova-uloziste/ 
33 Dropbox. [online]. [cit. 15.05.2018]. Dostupné z: https://www.dropbox.com/business 
34 Google Drive - Cloud Storage & File Backup for Photos, Docs & More. Google [online]. [cit. 

15.05.2018]. Dostupné z: https://www.google.com/drive/ 
35 Jak zdarma získat 1 TB prostoru v Google Drive / Google Disk. Skrblík.cz - pomáháme vám šetřit - 

Skrblík.cz [online]. Copyright © 2012 [cit. 15.05.2018]. Dostupné z: https://www.skrblik.cz/blog/jak-

zdarma-ziskat-1-tb-prostoru-v-google-drive-google-disk/ 

 

https://www.skrblik.cz/telefon/internet/cloudova-uloziste/
https://www.dropbox.com/business
https://www.google.com/drive/
https://www.skrblik.cz/blog/jak-zdarma-ziskat-1-tb-prostoru-v-google-drive-google-disk/
https://www.skrblik.cz/blog/jak-zdarma-ziskat-1-tb-prostoru-v-google-drive-google-disk/
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Další variantou je webový disk Mega. Zde je vhodné ho porovnat s Google Drive jelikož 

dosahuje stejného nabízeného prostoru zdarma, tedy 15 GB, ovšem navíc je pro uživatele 

stanoveno několik limitovaných bonusů, které jsou však vždy časově omezeny. Tento 

krok shledáváme za pozitivní. Obdobně jako Dropbox není u webového disku Mega 

stanovena maximální velikost souboru. Uchování historie všech proběhlých změn, které 

proběhly v datech se uskutečňuje u webového disku Mega ručně a při smazání lokálního 

souboru dojde ke ztrátě všech jeho verzí. Průměrná rychlost synchronizace se opět liší, 

co se týče uploadu, hovoříme o 7,8 Mb/s, ale u downloadu pouze o 27,3 Mb/s. Předplatné 

se odvíjí od zvolené verze cílovým uživatelem. Mega nabízí čtyři varinaty. V prvním 

případě je k dispozici 200 GB prostoru a 1 TB přenosu za 127,19 Kč (společností uváděno 

v EUR a převedeno dle kurzu platného ke dni 15. 5. 2018, 1EUR = 25.4900 Kč), jedná 

se o tzv. Mega Lite. Druhá varianta nese označení Pro I. a nabízí 500 GB prostoru a 2 TB 

přenosu za 254,64 Kč. Třetí varianta nazvaná Pro II. nabízí za 509,54 Kč 2 TB prostoru 

a 4 TB přenosu. Poslední varianta je oceněna na 764,44 Kč a za tuto cenu je uživateli 

nabídnuto 4 TB prostoru a 7 TB přenosu. Veškeré uvedené ceny odpovídají splátce za 

jeden měsíc. Webový disk Mega se veřejnosti prezentuje jako ten, který zajišťuje největší 

soukromí, klade důraz na bezpečnosti a data taktéž, jako jiné společnosti šifruje již 

v procesu přenosu a také na samotném uložišti. Bezpečnost je zajištěna tím, že 

provozovatel není schopen nijak přistupovat k uloženým datům, jelikož dešifrovací klíč 

je znám pouze jeho majiteli. Velkou výhodou tak je, že Mega je schopná pracovat s velice 

citlivými daty ke kterým by neměl mít nikdo jiný přístup. Avšak vzhledem k tomu, že 

společnost BPM Sport s.r.o., nepracuje s příliš citlivými daty, je tato služba pro jejich 

užívání zbytečná, ale může ocenit její jiné benefity jako je např. neomezená velikost 

ukládaných souborů. V současnosti nabízí Mega získání 35 GB zdarma po dobu 30 dnů 

od registrace. Ve chvíli kdy si uživatel nainstaluje mobilní aplikaci je možné získat 15 

GB na 180 dní nebo v případě doporučení jinému potenciálnímu zákazníkovi 10 GB na 

365 dní. Ale v případě instalace aplikace MEGAsync je možné obdržet až dalších 20 GB 

na 180 dní. Nejlevnější tarify, které Mega nabízí, jsou stále dražší než nabízí konkurence. 

Na druhou stranu dva nejdražší produkty jsou cenově dostupnější. Její servery se 

vyskytují v Evropě a na Novém Zélandu. Negativní stránka je již zmíněná cena, která u 
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levnějších tarifů u konkurence je za 1 GB poměrně nižší než nabízí Mega. Další 

nevýhodou je nedostatečná podpora verzování souborů.36  

I přesto, že jsou cloudová uložiště jednotlivými společnostmi prezentována jako 

bezpečná, tak důrazně doporučujeme tento typ zálohy kombinovat s tzv. klasickými 

metodami zálohování. Tudíž jak v případě Microsoftu Azure Backup, tak v případě 

Dropboxu, Google Drive/Google Disk a webového disku Mega, podporujeme využití 

pevného disku, nebo flash diskety. Každá kombinace podporuje snížení rizika ztráty 

důležitých dat. A vzhledem k tomu, že ve firmě Sport BPM je již jistá záloha na flash 

disk, bylo by zavedení cloudové uložiště jen podpořením stávající zálohy, čímž bychom 

dosáhli dostatečného zálohování pro zvolenou společnost. Z uvedených možností volíme 

variantu Microsoft Azure Backup na základě ceny a možností, které nám nabízí. 

 

Návrh 2. Network Attached Storage 

Druhou variantou bude využitý Network Attached Storage (NAS), tedy datové uložiště 

v síti LAN, které je vhodné využívat nejen v domácím prostředí, ale také pro menší firmy. 

Obsahem je menší počítač, který podporuje primární komunikační protokoly a sdílí data. 

NAS obsahuje většinou jeden nebo více fyzicky pevných disků, které mohou vytvořit tzv. 

disková pole RAID. Na rozdíl od klasického serveru je jeho výhoda definována nižší 

spotřebou a nižší pořizovací cenou. Ovšem to s sebou přináší nevýhody v podobě 

omezených možností proti klasickým serverům. Přístup k datům je prováděn nejčastěji 

pomocí http nebo FTP. 

Jelikož se jedná o zálohování pro firemní účel je lepší využití vícediskových modelů, 

především kvůli lepšímu zabezpečení zálohovaných dat, kdy nastavíme zálohování 

kopírováním na druhý disk. Využijeme také některými preferované tzv. zrcadlení disků, 

které je vhodné pro tuto firmu, protože v případě chyby dojde k přepsání také na druhý 

disk. V jiném případě by bylo potřeba nastavit vhodné dodatečné časové přeuložení, které 

umožní uživateli pracovat s daty z několika posledních dnů. Druhým pozitivem proč jsme 

zvolili tuto variantu je to, že NAS má lépe vyřešenou správu uživatelů na rozdíl od 

standartního OS Windows. Přes uživatelský účet je povolen vstup pouze k povoleným 

                                                 
36 MEGA vs Google Drive vs Dropbox vs OneDrive vs SugarSync & More. Compare Best Cloud Storage 

| Best VPN | Web Hosting & More[online]. Copyright © [cit. 15.05.2018]. Dostupné 

z: https://www.cloudwards.net/mega-vs-google-drive-vs-skydrive-vs-sugarsync/ 

 

https://www.cloudwards.net/mega-vs-google-drive-vs-skydrive-vs-sugarsync/
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datům NASu, přičemž počet uživatelů není licenčně omezen. NAS disponuje další funkcí 

a sice že s ním lze pracovat jako s Dropboxem – webové uložiště, jež pracuje s cloud 

computing a tím je umožněno ukládání a sdílení složek a souborů s jinými uživateli 

internetu pomocí synchronizace souborů. Tudíž stačí, když jednoduše nastavíme 

synchronizaci dat mezi uživatelským počítačem a mezi diskem přes internet. NAS může 

být zpřístupněn také do internetu z kanceláře společnosti. NAS disponuje několika 

modely jejichž diference je určena počtem podporovaných disků. Finančně náročnější 

modely zvládnou mnohem více disků oproti levným variantám, které pracují s jedním 

nebo dvěma disky. Zařízení NAS je k dispozici v základní konfiguraci bez disku (v 

pokročilé s diskem), tudíž je možné ho „spárovat“ dle potřeby, avšak společností je 

doporučováno využít specializovaných disků pro NAS (např. WD Red). Jelikož jsme se 

rozhodli pro tento typ, museli jsme na začátku zvážit potřebnou diskovou kapacitu 

softwarové vybavení daného modelu a hardwarový výkon, jelikož zařízení nebude určeno 

pro jednoduchou domácí potřebu. Někteří často doporučují osvědčené značky jako je 

Synology DiskStation či QNAP, zejména díky velmi dobré softwarové výbavě a 

rozumnému poměru ceny a výkonu. Nicméně na trhu se můžeme setkat s mnohem větším 

počtem značek zabývajících se touto problematikou. 

Jak již bylo částečně řečeno, NAS je schopen plnit úlohu jak zálohování, tak emailového 

a webového serveru, či síťového disku – privátní cloud. Díky tomu může v případě 

potřeby fungovat jako záložní server s omezenou činností v případě výpadku primárního 

serveru. Další zohledněnou výhodou při volbě varianty je možnost vytvoření a 

konfigurace disků do RAID. 

Než začneme s NAS pracovat je potřeba zohlednit určitá fakta a to především chceme ho 

konfigurovat jako RAID – jak velkou kapacitu máme reálně k dispozici. Připojení NAS 

zařízení probíhá prostřednictvím gigabitové linky, USB portem nebo vestavným Wi-Fi 

připojením. Ačkoli jsme zmínili, že je u NAS přítomna možnost využití vlastního disku, 

naopak musíme poukázat na to, že v případě zabudovaného disku je mnohem jednoduší 

nastavení.  

Jednou z variant, kterou můžeme v rámci společnosti BPM Sport s.r.o. využít je zapojení 

NAS uložiště do sítě místo současného externího disku. Ačkoli se NAS disky téměř 

podobají obyčejným externím diskům, je tu jistý rozdíl, který spočívá v práci s daty. 

Jelikož dokáží pracovat v režimu RAID, jsou data zabezpečena proti selhání jednoho 

z disků. Vzhledem ke grafickému ovládání rozhraní doporučujeme nastavit přístupová 
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práva pro různé uživatele. Díky tomu bude přímo určena každému uživateli oblast ke 

které bude mít přístup a budou mu následně dána jistá práva pro čtení a zápis do 

uložených souborů. Navíc je NAS schopno pracovat s tím, že k jednomu souboru budou 

mít zároveň přístup dva uživatelé. Tudíž využijeme možnosti nakonfigurovat NAS jako 

RAID 1, který nám rozdělí data do více disků. V současnosti není potřeba NAS využívat 

jako síťový disk jelikož nám obdobně poslouží server. 

Neméně důležitým faktorem je pro společnost pořizovací a provozní cena. Ta se u NAS 

liší. Jednoduché, jednodiskové NAS servery se pohybují v nižší cenové relaci než např. 

čtyřdiskové. Rozdíl je také ve vestavěných funkcích a přenosovou rychlostí. NAS disky 

disponují jednou společnou záležitostí a to bez ohledu na poměrně nízkou pořizovací cenu 

musí být nepřetržitě přístupné. To sebou přináší neustálou spotřebu elektrické energie. 

Nicméně tyto náklady jsou téměř zanedbatelné v porovnání s běžnými spotřebiči, které 

jsou dnes v každé domácnosti a v některých firmách (lednice, mikrovlnná trouba, varná 

konvice, výkonné počítače, aj.). Tudíž tento faktor by neměl být rozhodujícím. Navíc je 

možné spotřebu energie ovlivnit ve chvíli, kdy se rozhodneme nad volbou přemýšlet a 

zvolíme vhodné zařízení - vícediskové servery s výkonnějším procesorem mají logicky 

vyšší příkon než NAS servery jednodiskové. „Lépe vybavené profesionálnější NAS disky 

však na rozdíl od entry-level modelů obsahují propracovanější automatická i uživatelsky 

nastavitelná úsporná schémata. Uživatel může kromě doby po které se disk přepne do 

spánkového režimu nastavit i rozvrh hodin, kdy bude disk naplno pracovat a kdy bude 

spát.“37  

Po prozkoumání současného trhu jsme jako vhodnou variantu zvolili Synology 

DiskStation DS918+ (externí box pro 4x 2.5/3.5" SATA III HDD/SSD, Intel Celeron 

J3455 2.3GHz Quad-core, RAID ( Basic/JBOD/0/1/5/6/10 ), 4GB DDR3L RAM, 2x 

GLAN, 2x USB 3.0, eSATA). Orientační cena se pohybuje kolem 15 190 Kč. Důvodem 

volby tohoto produktu bylo značné množství jeho pozitiv pro malé a střední společnosti 

a především jeho pořizovací cena, která je v porovnání s velkými servery mnohem nižší. 

Avšak i přesto je tu možnost rozšíření jednotkou DX517 o 5 disků nebo lze osadit až 2 

SSD typu M.2 NVMe. Datové úložiště Synology DiskStation DS918+ vyhoví tedy i v 

případě růstu datových služeb. 

                                                 
37 Deset otázek o síťových discích NAS | Chip.cz - recenze a testy. Informace, testy a novinky o hardware, 

software a internetu – CHIP.cz [online]. Copyright © 2003 [cit. 16.05.2018]. Dostupné 

z: https://www.chip.cz/casopis-chip/earchiv/vydani/r-2011/chip-03-2011/deset-otazek/ 

https://www.chip.cz/casopis-chip/earchiv/vydani/r-2011/chip-03-2011/deset-otazek/
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Zálohování by vždy probíhalo každý den po konci pracovní doby aby nedocházelo 

k rušení během pracovní činnosti. Díky tomu by byla přítomna pravidelná částečná 

záloha na server. Na konci týdne by došlo k tzv. celkové záloze. 

Nicméně nemusíme pracovat s připojením pouze k serveru, ale můžeme zohlednit také 

připojení přímo na router, kde se opět dostáváme k typu D2D. Když připojíme NAS disk 

k routeru vznikne nám možnost jednoduché přístupnosti k jeho obsahu z jakéhokoli 

počítače v rámci místní sítě. Nicméně abychom dosáhli požadovaného výsledku je nutné 

mít IP adresu dosažitelnou z internetu. K získání IP adresy je možné využít server 

www.dyndns.com, kde nám bude poskytnuta zdarma. Prvním krokem je provést 

registraci, díky které následně obdržíme název domény. S názvem následně pracujeme 

spolu s přístupovými údaji od účtu na DynDNS je vložíme do nastavení DynDNS 

položky našeho routeru. NAS servery podporují protokoly Web DAV a FTP, což s sebou 

přináší možnost namapování v Průzkumníku Windows jako další síťovou jednotku a 

pohodlně s ním pracovat jako s jakýmkoliv obyčejným externím pevným diskem. 

Prostřednictvím freewarové utility NetDrive je možné také NAS disk jednoduše 

namapovat. Tím bude přiřazena disková jednotka pro určitý NAS disk. Přístup bude 

umožněn z jakékoli aplikace nainstalované na počítači. 
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3 DISKUSE 

Firma BPM Sport s.r.o. vznesla požadavek na spolehlivé zálohování, které by bylo pro 

společnost nejen jednoduché, ale především finančně nenáročné. Bylo potřeba pracovat 

především s požadavkem, který se týkal uloženého a následného zálohování dat. 

Archivace, která má smysl z dlouhodobého pohledu nebyla zohledněna protože firma 

nepožaduje ukládání dat několik desítek let. Z toho důvodu jsme se více soustředili na 

zálohování a nikoli na archivaci. Na základě získaných poznatků jsme sestavili dvě 

varianty řešení, které se nám zdály vhodné vzhledem k počátečnímu stavu vybavení a 

zálohování společnosti. Zálohování dat firmy BPM Sport s.r.o. hodnotíme jako 

nedostatečné a zcela nevyhovující vzhledem k tomu s jakými daty se ve společnosti 

pracuje a co by přinesla jejich ztráta. Na trhu je velké množství nosičů, které slouží 

k zálohování a které by firma mohla využít. Mnohé typy jsou zohledněny v odborné 

literatuře, kde je taktéž kladen důraz na nutnost pravidelného zálohování dat.  

První navrhnutou variantou bylo využití cloudového uložiště, které nepožaduje velkou 

počáteční investici. Naopak ale dochází k pravidelné finanční úhradě, která mnohdy pro 

cílové uživatele představuje lepší řešení, než první větší vklad. Dalším pozitivem, které 

v této variantě spatřujeme je přístup k informacím z různých zařízení. Avšak bohužel zde 

máme také negativní hledisko, které je v tom, že data spravuje člověk mimo společnost. 

My jsme si za třetí stranu zvolili Microsoft. I přesto, že je dnes zabezpečení na poměrně 

dobré úrovni, stále se sekáváme s jedinci, kteří se dokáží dostat k citlivým datům. 

Následně s nimi můžou nakládat dle svého uvážení, které většinou není v synchronizaci 

s původním uživatelem. Na tento fakt upozorňuje několik odborníků pohybujících se 

v této oblasti a zde si dovolíme plně souhlasit. Samozřejmě je nutné brát v potaz několik 

hledisek. Nicméně pro nás toto riziko bylo jedním z rozhodujících faktorů. Ačkoli se 

nejedná o přísně tajná data, jejich majitel by byl nerad, kdyby došlo k jejich jakémukoli 

malému zneužití. Dalším rozhodujícím kritériem bylo permanentní a kvalitní internetové 

připojení na které klade důraz výrobce. Samozřejmě se některým může zdát zbytečné 

zohledňovat tento požadavek, jelikož internetové připojení je téměř stabilní. Ovšem toto 

riziko je stále přítomno, a proto je potřeba počítat s případným výpadkem připojení. 

Vzniklá situace by znemožnila uložení dat, která by následně byla vystavena riziku ztráty. 

Je-li tedy možné se tomuto nebezpečí vyvarovat je dobré tak učinit. Ovšem i přes uvedená 

rizika patří cloudové uložiště mezi oblíbené a funkční především díky jeho přístupnosti. 
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Jako druhou variantu jsme navrhly využití uložiště Network Attached Storage, mezi jehož 

výhody řadíme umístění v místě působnosti. Díky tomu je podpořena rychlost ukládaných 

dat a jejich následné získání. Zde je potřeba zohlednit největší nevýhodu cloudu kterou je 

závislost na internetovém připojení. Tím je provedena absence rizika neuložení dat 

v důsledku přerušení připojení k internetu. V porovnání s cloudem je proces obnovy dat 

rychlejší. Nevýhodou NAS je již zmíněná poměrně vysoká pořizovací cena, která se 

v případě navrhnutého Synology DiskStation DS918+ v současnosti pohybuje kolem 

15 000 Kč.  Výhodou je, že uložiště je možné využít také jako server nebo síťový disk. 

Po konzultaci s majitelem společnosti jsme vyhodnotili také z pohledu finanční 

náročnosti mnohem lepší NAS uložiště, jelikož jeho zakoupením se stává majitelem 

hmotného produktu a nikoli pouze služby. Tudíž z dlouhodobého pohledu je za určitou 

dobu počáteční investice vyrovnána a následně nabývá cloud vyšší finanční zátěže. Tato 

doba je přímo závislá na jednotlivých produktech. NAS jsme se rozhodli napojit přímo 

na router, jelikož v  případě odstavení serveru budeme mít zachovaný přístup 

k potřebným datům.  

Během návrhů jsme uvažovali také nad pouhým rozšířením serverů, které bychom dali 

do RAIDU 1. Jednoduše by se udělalo zrcadlení.  Pokud odejde server, stačí vyjmout disk 

a sdílet ho v jiném zařízení. Jednalo by se pravděpodobně o nejlevnější variantu, která by 

vyžadovala zakoupení disku, stáhnutí programu Cobian Backup a následné nastavení 

zálohování na disk. Nicméně vzhledem k náročnosti obnovení dat jsme raději navrhli 

variantu, která pracuje s NAS. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce s názvem Zálohování dat a datová uložiště bylo vytvořit návrh 

řešení zálohování dat, které by vedlo k lepší a efektivnější práci s uloženými daty. 

Zásadní bylo také zvýšit zabezpečení dat, která do té doby byla ukládána pouze na externí 

disk a to nepravidelně. Zvolenou společností, se kterou jsme v této oblasti navázali 

spolupráci, byla firma BPM Sport s.r.o., která se již dlouhodobě věnuje prodeji 

sportovních potřeb. Firma nám poskytla veškeré potřebné informace, které nám umožnily 

vytvořit návrh řešení na základě analýzy teoretických poznatků. Důležitý pro nás v tomto 

ohledu byl rozhovor s majitelem firmy, který vznesl primární požadavky, jež jsme se 

snažili do jisté míry naplnit.  

Abychom však dokázali vytvořit návrh, bylo zcela nezbytné nashromáždit údaje o celé 

problematice zálohování a archivace v současnosti. Proto jsme se z počátku věnovali 

rozboru nosičů sloužícím k zálohování a archivaci, poznamenali jsme si veškerá potřebná 

kritéria, která jsou určující při volbě cílového uložiště, které může být kombinací několika 

variant. V praktické části jsme se již věnovali samotné společnosti, kde jsme provedli 

analýzu současného stavu pozorováním. Výsledkem bylo, že data společnosti nejsou 

dostatečně chráněna kvalitním zálohováním a tím je přítomno riziko ztráty citlivých dat, 

která mohou být nenávratně zničena. Klíčovou částí celé práce je návrh nového konceptu 

zálohování, kde dochází k syntéze všech dosud nabytých poznatků. Rozhodli jsme se 

zvolit nejvíce vhodnou možnost, která splní nejen požadavky majitele společnosti, ale 

bude také v synchronizaci se stávajícím stavem vybavení společnosti BPM Sport s.r.o.. 

Následně jsme sestavili dvě varianty, které se jevily jako nejvhodnější vzhledem 

k počáteční situaci společnosti.  

V prvním případě jsme navrhli variantu, která vycházela z virtuálního uložiště cloud a ve 

druhém případě jsme pracovali s uložištěm NAS. Následně jsme provedli komparaci 

obou řešení, kde jsme zohlednili pozitivní a negativní stránky obou návrhů. Vzhledem ke 

všem kritériím jsme se nakonec rozhodli pro aplikaci varianty s NAS uložištěm a 

konfigurací RAID, kde bude využito zrcadlení. Zvolená varianta by měla v porovnání se 

současným způsobem zálohování dat zabezpečit lepší bezpečnost dat a práci s nimi pro 

společnost BPM Sport s.r.o.. Členové firmy si téměř neuvědomovali riziko, které bylo 

spojeno se ztrátou dat. Teprve až se seznámí s problematikou, vezmou v úvahu vylepšení 

jejich stávajícího stavu.  
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Závěrem bychom chtěli podotknout, že zálohování je nezbytná součást práce na počítači 

téměř každého uživatele, který pracuje s daty o které nechce přijít. Nicméně i přesto 

mnozí doposud stále nezálohují a přítomné riziko ztráty si uvědomí až ve chvíli, kdy o 

svá data přijdou. Bohužel v takovém případě je již mnohdy pozdě. Ne vždy je možné data 

získat zpět např. v případě přírodní katastrofy. Proto by měl být kladen permanentní apel 

na zálohování, především v rámci firem v pravidelném intervalu. 
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I 

 

Příloha I  

Rozhovor s majitelem firmy 

Vážený pane, 

Mé jméno je Patrik Budz. Dovolte mi, abych s Vámi uskutečnil rozhovor, který bude 

využit pouze pro potřeby tohoto výzkumu, který si klade za cíl zhodnotit stávající stav 

zálohování dat ve Vaší firmě a navrhnout Vám nové, lepší řešení. Výsledky a návrhy 

budou zaznamenány v bakalářské práci s názvem Zálohování dat a datová uložiště. 

Rozhovor bude trvat cca. 30 minut. Prosím Vás o uvedení pravdivých informací.  

Mnohokrát děkuji za Vámi poskytnuté informace. 

1. Vaše firma působí na trhu již několik let. Z toho důvodu se domnívám, že 

disponujete materiálem, který máte v počítačích a o který byste nerad přišel. 

Předpokládám správně, nebo nikoli? 

Ano, předpokládáte správně. Ve všech počítačích je materiál, o který nikdo 

nechceme přijít, ať už se jedná o faktury, smlouvy, fotografie produktů a 

podobně.  

 

2. Jakou hodnotu pro Vás představují data v počítačích ve firmě? 

Nevyčíslitelnou. Neumím si představit, že bych přišel o některé věci. Jen 

představa se mi nelíbí.  

 

3. Myslíte si, že je důležité zálohovat data? 

Asi ano. Ale počítače pravidelně tzv. čistíme a vůbec, snažíme se o ně starat, 

takže si myslím, že o data jen tak přijít nemůžeme.  

 

4. Stalo se Vám někdy, že jste ve firmě přišli o potřebná data? 

Mně se to osobně nikdy nestalo, ale vím, že jeden ze zaměstnanců tento 

problém řešil. Výsledkem bylo, že si stáhl nějaký program, který mu sliboval 

navrácení dat. Bohužel o složku, kterou nedopatřením odstranil, přišel. 

Naštěstí se jednalo pouze o jeho soukromé poznámky, které měly sice hodnotu 

pro něj, ale pro firmu minimální. Tudíž jsem se o problém dále nezajímal.  

 



 

II 

 

5. Zálohujete pravidelně? 

Jak jsem již řekl, dělám vše, co si myslím, že je potřebné, abych o data nepřišel. 

Ale, v poslední době mi několik známých řeklo, že je zálohování důležité a tak 

jsem o tom začal více přemýšlet. Jsem tedy rád, že spolu můžeme 

spolupracovat. Prozatím jsem všem zaměstnancům doporučil zálohování 

důležitých informací na USB flash disk. Tudíž, sem tam něco na tu flashku 

uloží.  

 

6. Myslíte si, že je zálohování na USB flash disk dostačující? 

Nevím, úplně se v tom nevyznám. Ale myslím si, že to dostačující asi je.  

Každopádně, tam máme uložené potřebné informace, ke kterým se můžeme 

kdykoli vrátit. 

 

7. Když Vám navrhnu řešení a ukážu výhody, budete zálohovat? 

Rozhodně. 

 

8. Jaké máte požadavky, co se týče nového zálohování? 

Aby to nebylo cenově náročné a aby to bylo jednoduché na ovládání. 

Rozhovor byl zaznamenán na diktafon, se kterým byl dotazující předem seznámen. 

Odpovědi byly následně přepsány tak, aby byly eliminovány zbytečné informace. 

Význam odpovědí v důsledku absence některých slov nebyl pozměněn.  
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