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ABSTRAKT 

Bakalá ská práce, zpracovaná na téma Informační fragmentace, se zabývá problematikou 

správy informací mezi za ízeními za pomocí organizačních a technických nástroj . 

Teoretická část obsahuje vysv tlení pojmu personálního informačního managementu, 

informační fragmentace a jejich p íčin a d sledk . Praktická část byla zam ena na 

nástroje, s kterými lze zvládnout informační fragmentaci a na dotazníkové šet ení mapující 

správu a organizaci dat. 
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ABSTRACT 

This thesis elaborated on the topic of information fragmentation is concerned with the 

problems of information between devices using organizational and technical tools. The 

theoretical section explains the concept of personal information management, information 

fragmentation and their causes and consequences. The practical part was focused on the 

tools with which you can manage information fragmentation and questionnaire survey 

maps the management and organization of data. 
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ÚVOD 

Pojem „Informační fragmentace“ je součástí personálního informačního managementu, 

který se zabývá organizováním a spravováním osobních informací. Osobní informace jsou 

ty informace, které máme pro naši vlastní pot ebu. Hlavním d vodem pro vedení t chto 

informací je, aby byla zajišt na možnost znovu je získat a použít. Informační fragmentace 

je stav, který je součástí každodenního kolob hu života p i práci s informacemi. Využívá 

nejnov jší poznatky managementu a uplatňuje je v oblastí ízení a organizace. 

S fragmentací se setkáváme v každodenní práci s informacemi od ukládání, vytvá ení 

a spravování dat po jejich p esun, hledání a znovu využití. 

V teoretické části je vysv tlen pojem personálního informačního managementu a jeho 

zákonitosti. Dále je analyzován informační management, z n hož personální management 

vychází. U managementu je vysv tleno, co znamená, p edstavuje a popíšeme jeho 

vlastnosti. Následn  objasníme funkce managementu, jež jsou informační podpora, ízení 

a  plánování informačních činností po organizaci informací. Dále se budeme zabývat 

charakteristikou informačního prost edí uživatele, a jaký dopad má na práci a organizaci 

informací. 

Následn  bude vysv tlen pojem informační fragmentace a jeho vliv na správu informací. 

Zam íme se na pozitivní a negativní stránku fragmentace a popíšeme rozd lení 

fragmentace na aplikační, projektovou a p ístrojovou. Popíšeme p ímou studii vlivu 

fragmentace a zp soby jejího zvládání pomocí organizace a techniky. 

Praktická část se skládá z analýzy a porovnání nástroj  pro správu a organizaci informací 

vzhledem k informační fragmentaci. Následn  jsou diskutovány výsledky dotazníkové 

šet ení, kterým se pokusíme zjistit, jak lidé spravují informace a jaké k tomu používají 

za ízení. Pomocí dotazníkového šet ení se nám poskytne náhled na správu a organizaci dat 

pomocí za ízení a aplikací, kde budeme zkoumat vliv informační fragmentace na uživatele 

a jaké nástroje používá p i prácí s informacemi. V záv ru dotazníkového šet ení 

provedeme shrnutí výsledk  a doporučení k vylepšení správy informací. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 PERSONÁLNÍ INFORMůČNÍ MANAGEMENT 

Personální informační management ĚPIMě popisuje jak studium, tak praxi p i skladování, 

organizování, získávání informací, jako jsou soubory či emaily jednotlivcem na podporu 

jeho práce a  úkol . PIM je prost edím, ve kterém mají lidé p ístup k správným informacím 

ve správný čas, na správném míst , ve správné form , dostatečné úplnosti a  kvalit , aby 

byli schopni splnit úkoly jim zadané. Nástroje a technologie nám pomáhají trávit mén  

času s časov  náročnými a k chybám náchylnými akcemi v informačním managementu. 

Máme pak více času na kreativní a  inteligentní využití informací p i pln ní daných 

v ci.[1] 

V současné dob  je k dispozici mnoho nástroj  a  technologií pro práci s informacemi 

i správu osobních informací. Ale tyto prvky ICT se stávají součástí problému, jež je 

rozt íšt nost informací neboli informační fragmentace. Osoba m že udržet n kolik 

samostatných, zhruba srovnatelných, ale nevyhnuteln  rozporných, organizačních schémat 

pro elektronické dokumenty, papírové dokumenty, e-mailové zprávy a  web. Počet 

organizačních schémat se m že zvýšit, pokud člov k má n kolik e-mailových účt , 

používá samostatné počítače pro domácnost a práci, používá chytrý telefon, nebo používá 

n které z ady účelových PIM nástroj . Tato obtíž snižuje produktivitu, protože uživatelé 

tráví hodn  času vyhledáváním informačních položek namísto zpracování a použití 

informací ke spln ní svých úkol . 

Vzhledem k tomu, že PIM je nedílnou součástí každodenního života mnoho lidí, zlepšením 

designu PIM nástroj  bude mít významný vliv na interakci člov k-počítač. Osobní údaje 

v této souvislosti nemusí nutn  odkazovat na informace o uživatelích, jako jsou jejich 

jména, adresy, rodinný stav a  povolání. Místo toho, se vztahují k informacím, které jsou 

vlastn ny nebo ízeny jednotlivými uživateli, nap íklad tabulky, e-maily zprávy, seznam 

kontakt , záznamy kalendá e a  webové záložky. Osobní informace nicmén  nejsou 

omezeny pouze na digitální zboží, ale také na hmotné položky, jako jsou knihy a  časopisy. 

Zájem o studium PIM se zvýšil v posledních letech s rostoucím poznáním, že nové 

aplikace, nové za ízení pro všechnu cílenou pomoc, kterou poskytují, jde často na úkor 

zvýšení celkové složitosti PIM. Budování siln jší komunity, která se zabývá PIM, je dána 

tím, že mnoho z výzkumu týkajících se studia PIM je také rozt íšt no pomocí aplikací 

a za ízení, které se svým zp sobem rovnají informační fragmentaci, s kterou má mnoho 

lidí své zkušenosti.[3] 
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Jones kategorizoval personální informace do 6 typ : 

1 Kontrolované nebo vlastn né námi 

Nap . soubory, dokumenty. 

2 O nás 

Nap . léka ské informace, daňové evidence. 

3 Nasm rované k nám 

Nap . e-mailové zprávy p ijaté, telefonní hovory. 

4 Odesláno Ězve ejn noě námi 

Nap . e-mailové zprávy odeslané, fotky. 

5 Ov eno námi 

Nap . p ečtené knihy, navštívené webové stránky. 

6 Relevantní (vhodné) pro nás 

Nap . reklamy, nep ečtené, ale související informace.[8] 

Personální informační management je tedy pojmem, který pomáhá ešit práci 

s informacemi a doporučuje zp soby nebo prost edky pro vypo ádání se s osobními 

informacemi. 

1.1 Informační management 

Informační management je obor, který pomocí systému rozvíjí poznatky o využití 

informačních proces , technologií a informační podpory k chodu organizace. 

V organizacích vždy existovala odd lení, která m la za úkol ízení informačních proces  

a činností. Informace a komunikace byly organizovány a v decky ešeny již p ed 

zavedením pojmu informační management. 

Dochází tedy k zm n  organizace informací od pr myslové k informační společnosti. 

Vychází-li z této zm ny v makro rovin , je dnes nutné stanovit organizační zm nu od 

"klasické" organizace k "informačn  orientované" organizaci v mikro rovin . Zm n né 

podmínky v mikro i makro rovin  vedou k novým organizačním koncepcím. Informační 

management je pojmový a  koncepční výraz. Nové na pojmu informační management 
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a z n j odvozených koncepcí je zm n né chápání organizace provozní informace 

a komunikace a také její nová hodnota. 

Informační činností stejn  jako další činností podléhá funkcím managementu – plánování, 

ízení kontrole a organizaci. Za druhé je z etelná nutnost integrace r zných informačních 

a komunikačních úkol . Za t etí se jako úkol managementu chápe komplexní 

a mnohotvárné nasazení nových informačních a  komunikačních technologií. ů konečn  

vstupuje do praxe a v dy managementu v domí, že člov k a  podnikání se nacházejí 

v p echodu ke společnosti informací a v d ní, s nímž p ichází p evrat veškerých 

pracovních struktur a struktur v domostí. S tím spojené zvažování kulturních, sociálních 

a ekonomických šancí a rizik p edstavuje významný úkol managementu. [13] 

Vlastnosti informačního managementu 

Informační management má t i d ležité vlastnosti. První z nich je určitá integrace 

"informace" v moderním pracovním d ní. Informace je zde chápána jako zdroj podnikání, 

jako faktor sout žení a jako základní zdroj p i jednání. Druhá vlastnost se zam uje na 

vývoj speciálních technik zpracování, zprost edkování a ukládání. T etí vlastnost postihuje 

využití informačních a  komunikačních technologií a jejich potenciál sm rem k ob ma 

výše jmenovaným hledisk m. Na všechny tyto aspekty (informace jako "dobro", technika 

informování a  technologieě musí být nahlíženo s integrací. Informační management je 

v tomto p ípad  víc, než součet jeho částí. Informační management integruje tedy lidi, 

technologie a nástroje p i čemž teprve smysluplné spolup sobení dá vzniknout pravému 

informačnímu a komunikačnímu chování celé organizace.[13] 

1.2 D ležité funkce informačního managementu  

Informační management je souborem funkcí, které eší a ídí informace. Mezi tyto funkce 

pat í informační podpora, koncept, plánování a ízení činností a organizace informací. 

1.2.1 Informační podpora 

D ležitým cílem informačního managementu je zajistit, že účastníci budou v d t to, co 

musí v d t, aby jednání vedlo optimáln  k cíli. Cíl a  funkce specialist  informační 

činnosti je poskytnout co nejrychleji a  nejlépe jiným pracovník m organizace informaci 

pot ebnou jako základ racionalizace. Pro určité rozhodovací situace to mohou být 

vypracované dokumenty s údaji. 
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Úkoly informačního managementu není možné spat ovat jen v tom, že jiným pracovník m 

odlehčíme od práce s informacemi, tedy že od nich p ípravu informací p evezmeme. Úkoly 

spočívají v usnadn ní práce s informacemi. Úkoly informačního managementu je t eba 

z tohoto zorného úhlu vid t v tom, že za ídí pracovník m organizace vhodné struktury, 

racionalizační vzor a  informační systémy Ěvčetn  technologiíě. Úkolem pop ípad  funkcí 

institucionalizované informační činnosti je potom nejen p íprava informace jako takové, 

nýbrž čast ji p íprava odpovídajících informačních systém  a  zdroj  v d ní, které mají 

práci s informacemi podpo it. K úvaze je nap . vybudování interního informačního 

systému, který mohou pracovníci samostatn  a  ve vlastní režii využívat. Informování tím 

neimplikuje centrální funkci nebo odd lení, "které jako pavouk v síti ovládá všechny 

podnikové informace a  podle své libov le informace poskytne nebo zadrží"; spíše má 

pracovník m organizace umožnit styk se zdroji informace. Tento cílev domý styk 

zahrnuje organizační a personální opat ení stejn  jako zprost edkování a  uspokojení 

informačních pot eb relevantních pro rozhodování a  také nasazení moderních 

informačních a komunikačních technik. On-line informační zdroje jsou p ístupny nejen 

užšímu okruhu informačních specialist , ale i jiným v decky pracujícím odborník m 

Ěnap . v dc m, inženýr m, ekonom m.[13][14] 

Další s tím spojený cíl v této souvislosti je využívání externích zdroj  poznatk . 

U informačního managementu jde nejen o to, aby byly zpracovány a  dány k dispozici 

informace interní (informace chápána jako poznatek relevantní pro jednání). Také 

získávání informací z externích zdroj  je d ležité. Využitím externích zdroj  se rozumí 

využívání sv tové informační nabídky. Z informačního pohledu stojí v pop edí produkty 

a služby jako odborné publikace, online-služby nebo služby profesionálních informačních 

st edisek. Velmi relevantní m že být také využití jiných pramen  v nejširším smyslu. 

Problémem informačního managementu je vybrat z nabízených "masových produkt " 

informace relevantní pro interní využití. Musí být vytvo eny formy, pomocí nichž lze 

extern  získané informace kvalitativn  zpracovat, rozd lit a  vytvo it podmínky pro 

využívání. Informační management je tedy „jádrem“ moderní společností, která je závislá 

na práci s informacemi. Pot ebuje tedy odborníky, kte í budou profesionáln  pracovat 

s informacemi, které jsou životn  d ležité pro chod organizace.[13] 
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1.2.2 Informační koncept 

Informační management  je nejen prost edkem k získávání informací, ale je to i činnost, 

která souvisí s vedením organizace. Proto musí informační management spolupracovat p i 

výb ru formy komunikace, techniky, informace a poznatk , které jsou d ležité pro 

dosažení cíl  organizace. Úkoly informačního managementu je nutné spat ovat jednak 

v osvobození jiných organizačních útvar  od práce s informacemi, jednak v úprav  vlastní 

struktury a vytvo ení informačního vzoru. 

1.2.3 Plánování a  ízení informační činnosti 

V informatice se prosazuje stále z eteln ji, že práce s informacemi p edstavuje určitou 

formu jednání. Proto se také obvykle hovo í o "informačním jednání". Získávání nebo 

zpracovávání informací je sociální forma jednání. Určitý podíl je v kancelá ské a správní 

činnosti, jakož i v oblasti výzkumu a  vývoje informační a  komunikační činnosti. 

Cílem informačního managementu je efektivn  organizovat informační jednání. Protože 

informační jednání je d ležitou formou organizačního jednání, musí být podpo eny 

klasické funkce managementu: plánování, ízení, kontrola a  organizace.[5] 

1.2.4 Organizace informací 

Profesionální informační činnost má d ležitý cíl: pot ebné odborné, empirické a  faktové 

poznatky získat, organizovat (ve smyslu systematizovat, uspo ádat, ukládat 

a komunikovat) a konečn  zprost edkovat uspokojování dotaz . Tyto cíle vyžadují výb r 

odpovídajících technik prezentace poznatk . Odborné a  faktové poznatky jsou v mnohých 

p ípadech publikovány v dokumentech. Zp ístupn ní t chto poznatk  znamená 

z"klasického" informatického pohledu dát k dispozici dokumenty, nebo p inejmenším 

jejich signatury. Z moderního pohledu se nabízí také nová možnost - poznatky uložit 

a zp ístupnit. V zorném poli zde p irozen  stojí elektronická média, na nichž jsou poznatky 

ve form  dat prezentovány elektronicky.[13] 

Vedle zprost edkování poznatk  za pomoci klasických nebo elektronických služeb je 

v podnikové sfé e rozhodující interpersonální zprost edkování informací nebo poznatk . 

Moderní manažer hraje roli zprost edkovatele poznatk , pro jejichž zvládnutí musí získat 

speciální odborné kompetence. Také informační specialista v podnikání m že v rámci 

interpersonálního zprost edkování poznatk  vstoupit p ímo do akce a  být chápán v tomto 

smyslu jako informační manažer. M že si klást za cíl zlepšení interpersonálního 
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zprost edkování informací ostatních. Také m že interpersonální komunikaci poznatk  

v podniku podpo it organizačn  a  technicky.[5] 

Také zprost edkování empirických poznatk  hraje v odborné interpersonální komunikaci 

rostoucí roli. Empirické poznatky jsou d ležité i v nov jších úvahách v oblasti expertních 

systém  nebo ve výzkumech "um lé inteligence". Moderní informační práce má za cíl 

zpracovávání empirických poznatk . Informační pracovišt  mají nové cíle, jako t eba 

budování databází, které obsahují data o specialistech a expertech Ěnap . jejich pracovní 

témata a  adresy). Smyslem a  cílem t chto bází dat je podpora vzájemné komunikace 

specialist  a  expert  Ěpodpora všech proces  v transferu poznatk ě. V procesech d lby 

práce je informace d ležitým médiem koordinace.[13] 

1.3 Charakteristika informačního prost edí uživatele 

Ve vysp lých zemích ovlivňuje stále více každodenní pracovní i osobní život lidí 

používání počítač , mobilních telefon , elektronické pošty, kabelové televize, internetu, 

intranetu, atd. Stále frekventovan jší jsou pojmy jako informace, informatizace, informační 

společnost, virtuální realita, informační technologie a  ada dalších. Základním faktorem 

dalšího rozvoje společnosti se stávají informace. Zatímco ješt  do nedávné doby byly za 

nejd ležit jší faktory společenského a ekonomického r stu považovány surovinové 

a ekonomické zdroje, dnes je toto místo p isuzováno informacím a znalostem. Technický 

pokrok současnosti dosáhl takové úrovn , že umožňuje zpracovávat, uchovávat a  p enášet 

informace v jakékoliv podob  Ěpísemné, zvukové, vizuálníě a  to bez omezení časem, 

objemem či vzdáleností. Základními prvky tohoto pokroku jsou komunikační systémy 

spolu s vysp lými informačními technologiemi. P ekážky dané časem byly odstran ny 

sít mi Ětelefonní, satelitní, kabelové apod.ě, základními službami Ěelektronická pošta, 

videokonference, diskusní skupiny na internetu) i aplikacemi (dálkové studium, práce 

doma).  

Informace se vztahují k člov ku a  lidskému bytí. To samoz ejm  vede ke zm nám 

a posun m ve významu a  váze jednotlivých pohled  a  profesionálních p ístup  

k informaci v současnosti a  p edevším v budoucnosti. Smyslem informační společnosti je 

tedy zajistit univerzální p ístup lidí k informacím. Skutečným m ítkem úrovn  informační 

společnosti nebude ani počet osobních počítač  a  telekomunikačních prost edk , ani délka 

optických kabel , ale p edevším rozsah, kvalita, užitečnost a  p edevším dostupnost 

informací a informačních služeb. Významnou úlohu bude hrát v informační společnosti 
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osvojování si nových znalostí a  zkušeností jako výsledek praktického využívání 

v domostí. V tomto smyslu lze informační společnost charakterizovat jako společnost 

celoživotního učení. V této společnosti již nebude základním ekonomickým zdrojem ani 

kapitál, ani p írodní zdroje, ani práce. Budou a  z stanou jím p edevším znalosti.[4] 

Ovšem s rostoucím množstvím potenciálních informací souvisí také jiná otázka. Schopnost 

člov ka absorbovat nové informace a  m nit je v poznatky. ů také jak správn  nakládat 

s informacemi, abychom ušet ily čas s jejich p enášením, ukládáním a  aktualizováním. 

Informační prost edí nám v současné dob  umožňuje lepší vazby mezi uživatelem 

informací a  informačním systémem – informačním zdrojem – informační službou. Mezi 

hlavní výhody elektronického informačního prost edí pat í odstran ní duplicit ve 

vyhledávání, vícenásobné využití pojm , efektivn jší organizace informací a  poznatk , 

atd. Informační prost edí m že být cílen  vytvá eno pro konkrétní skupinu uživatel . Za 

p edpokladu využiti technologických prost edk  vznikají specifická informační prost edí 

obsahující digitální dokumenty a  nabízející vybrané služby nap . pro výzkumníky, učitele 

nebo studenty. Na druhu stranu, uživatel jako takový, se dostává do situace, kdy 

manipulace s informacemi se stává časov  náročnou. Musí pracovat s informacemi 

v r zných technologických podmínkách a  ztrácí tak efektivnost.  

1.4 Informační fragmentace 

Informační fragmentace je popisována jako“ stav kdy uživatel má své data v rozdílných 

formátech, na více místech, spustitelných různými aplikacemi a  nacházející se obvykle 

v jiném stupni vývoje“. IF často znamená, že uživatel musí znovu vyhledat informace, 

znovu vytvo it spojení s jinými informacemi a  otev ít více aplikaci. To zp sobí nár st jak 

z hlediska času tak i úsilí pot ebného uživatelem ke znovu získaným pot ebných informaci. 

Stručn  ečeno bylo zjišt no, že IF je neefektivní a tudíž mén  efektivní než PIM. Nicmén  

se doposud nepoda ilo p ijít pro možnou motivaci a pozitivní d sledky IF, nebo pro jaké 

účely byla tato studie posouzena jako úmyslná IF. Úmyslná IF nastává, když člov k 

fragmentuje jeho osobní data zám rn . Naopak neúmyslná IF nastává, když jsou osobní 

informace rozd leny proti v li uživatele. Úmyslná i neúmyslná fragmentace jsou kolmé na 

typy IF, které byli v minulosti studováni, což znamená, že se vyskytují současn  

v n kterém typu IF, které byly identifikovány.[17][15] 
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Obr. 1 Pohyb informací mezi za ízeními  

1.5 Shrnutí 

Personální informační management popisuje jak studium, tak praxi p i skladování, 

organizování, získávání informací, jako jsou soubory či emaily jednotlivcem na podporu 

jeho práce a  úkol . PIM p edstavuje metody a  postupy, které eší kategorizace 

a navrácení osobních informací na každodenní bázi. Osobní informace jsou informace, 

které máme p i naší vlastní pot ebu. Hlavním d vodem pro vedení t chto informací je, aby 

byla možnost znovu je získat a  použít. PIM poskytuje souhrnný pohled na každodenní 

aktivity v tšiny z nás, kterými se musíme zabývat nejlépe, jak m žeme v informacemi 

nasyceném sv t . Lidé stále hledají informace. Informační management využívá nejnov jší 

poznatky managementu, jako takového a tv rčím zp sobem je uplatňuje v oblasti jak 

osobního managementu, tak informačního systému organizace. Informační management 

zahrnuje procesy správy a ízení informačního systému organizace je souhrnem 

koncepčních, plánovacích, ídících a kontrolních činností, zam ených na výstavbu 

a provoz informačního systému organizace. D ležitým aspektem informačního 

managementu je využití možnosti ICT k zajišt ní informační podpory ízeni. Součásti 

informačního managementu je zpracování dokumentu a dalších činností nezbytných pro 

realizaci výstavby a provozu informačního systému organizace.[12] 
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2 INFORMůČNÍ FRůGMENTůCE 

Personální informační management zkoumá skladování, organizování a získávání 

informací jako soubory a emaily jednotlivcem pro spln ní jeho funkce či úkolu. Informační 

fragmentace je vlastn  podmnožinou PIM, která je p edpokladem pro uživatele mít data 

v r zných formátech, distribuovaný na více místech, používaných pomocí více aplikací 

a nacházející se v jiném stupni vývoje. Informační fragmentace je stálý problém, který se 

projevuje v n kolika fázích PIM.  

Jako p íklad tohoto speciálního problému m žeme poukázat na zdánliv  jednoduché 

rozhodnutí, nap íklad íci „ano“ na pozvání, jež často závisí na mnoha faktorech jako – 

informace z kalendá e, webové stránky či z p edchozí emailové konverzace. Informace 

mohou být fragmentovány pomocí fyzického umíst ní. Nyn jší informace jsou často 

fragmentovány samotnými nástroji, které byly navrženy tak, aby nám pomohli zvládnout 

ízení našich informací.  

Informace mohou být rozptýleny v r zných počítačích a dalších za ízeních. N které 

informace m žou být na p enosném počítači používaném doma, další informace mohou 

být na stolním počítači, který používáme v práci či v chytrém telefonu. Dokonce i na 

jednom počítači, jsou naše informace rozptýleny po celé ploše počítače, složkách, 

souborech, 

 e-mailech, sbírkách záložek apod. Nové aplikace p edstavují ješt  více forem organizace 

s malou nebo žádnou integrací do p edchozí formy. Uživatelé si mohou oprávn n  

st žovat, že mají p íliš mnoho hierarchií a lidem často trvá, než shromáždí jejich informace 

dohromady do jednoduchého uspo ádání, ať už se jedná o soubory, papír nebo e-mailové 

zprávy. 

IF vytvá í problémy nejen v udržování organizace informaci, ale také v každodenních PIM 

činnostech, jako je zachování a  následné znovu nalezení informací. Občas se pot ebujeme 

podívat na n kolik míst, fyzických či virtuálních, abychom shromáždily informace, jež 

pot ebujeme pro konkrétní úkol. M žeme si být také mén  jistí, kde a  jak si uchovat nov  

nabyté informace, s nimiž jsme se setkali. Nicmén  jestliže se budeme snažit zachovat 

stejné informace, m žeme pak čelit vážným problém m se zachováním aktuálnosti dat.[9] 
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2.1 Informační fragmentace problémem PIM 

Informační fragmentace vytvá í r zné problémy pro r zné PIM činnosti:  

Nalezení a  op tovné zjišt ní: Problém, který m že nastat, když jsou informace 

rozptýlené po za ízeních, účtech a  aplikacích. Lidé mohou n kdy hledat na n kolika 

místech, než naleznou požadovanou položku. Problémem je, že lidé se mohou zapomenout 

podívat na prvním míst  nebo zapomenout na informace úpln , dokud není p íliš pozd  na 

to ji použít. Problémy se zapomínáním se vyskytují čast ji, pokud je informace rozt íšt ná 

z toho prostého d vodu, že pozornost osoby m že být podobn  rozt íšt ná. Informace, 

které doslova zmizí z našeho dohledu, m že být i mimo naši mysl. 

Vedení: eší mnohostrannou povahu rozhodnutí, kterým lidé čelí p i rozhodování 

uchovávat informace. Jejich hlavním problémem je, že neví, kam se informace dostala, 

v jaké form  a  jestli se tam informace v bec nachází. 

Organizování a vedení: Informační fragmentace často nutí k organizaci a vedení n kolika 

r zných informačních sbírek. Emaily, elektronické a  papírové dokumenty a webové 

odkazy často p ichází s vlastními nástroji a  technikami pro organizaci a  vedení. Výzvy 

organizace a vedení se dále násobí, pokud člov k pracuje na n kolika počítačích, používá 

pln  vybavený mobilní telefon, má n kolik e-mailových účt , nebo pracuje v n kolika 

r zných fyzických lokalitách. 

Informace jsou již dlouho rozt íšt né podle fyzického umíst ní, ale on-line p ístup 

k digitálním informacím začíná snižovat závislost na papí e na fyzických místech, lidé 

musí pracovat s novou, potenciáln  ješt  více matoucí rozt íšt nost informací rozší enou 

o za ízení, nástroje a aplikace.[9] 

2.2 Definice 

Aplikační fragmentace – je to typ IF, který zahrnuje stejné informace, jež jsou uloženy 

v rozdílných aplikacích. 

Projektová fragmentace - je to typ IF, která zahrnuje použití stejných informací nap íč 

rozdílnými formáty souvisejícími se stejný souborem. 

Přístrojová fragmentace - je to typ IF, k níž dochází, když lidé pracují s informacemi 

pomocí více rozdílných za ízení. 
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2.3 Informační fragmentace pozitiva a  negativa 

Informační fragmentace je jak pozitivní tak negativní. IF často znamená, že uživatele musí 

znovu najít informace, znovu vytvo it spojení s dalšími informacemi a otev ít více aplikaci. 

To zp sobí nár st jak z hlediska času, tak snahy než uživatele mohou, získat p istup 

k jejich informacím. Jones uvádí, že problémem projektové fragmentace m že být 

negativní ovlivn ní uživatele, když p i práci na projektu používá vice než jeden emailový 

učet a tudíž nar stá organizace informací. Také prezentoval výsledky, které naznačují, že 

n kte í uživatelé tisknou vše d ležité a uspo ádávají to do papírové evidence, zatímco 

ostatní účastnici si ukládají data v elektronické podob . Ob  tyto strategie jsou úmyslné 

organizační techniky s pozitivním efektem pro uživatele, kte í je využívají. Tungare 

a Perez Quinones našli p íklad IF, kde uživatelé používali dva adresá e, jeden se nacházel 

na jejich mobilu a obsahoval telefonní čísla a další byl v jejich notebooku a obsahoval 

emailový adresá . Tyto dv  databáze pro správu kontakt  byly ponechány odd len  

úmysln , s kladným efektem. IF m že být jak negativní tak pozitivní, ale zaleží na 

uživateli, jak si s organizací nadále poradí a jestli je schopný efektivn  pracovat či 

pot ebuje zm nit sv j p ístup k zacházení s informacemi a docílení co nejefektivn jší práce 

s daty.[15][7][18] 

2.4 ůplikační fragmentace 

Velkým problémem pro uživatele je, když zdroje týkající se společného projektu jsou 

umíst ny na r zných místech aplikacemi. ů to tak, že e-mailové zprávy, tabulky, 

prezentace a  dokumenty k projektu mohou být všechny být v r zných složkách, takže je 

t žké pro uživatele shromažďovat a  organizovat úkoly související materiály.[1] 

Karger studoval aplikační fragmentaci, která je popsána jako fragmentace, jež má stejné 

informace uložené v souborech, zpracovaných v rozdílných aplikacích. Aplikační 

fragmentace m že p sobit neefektivn , když nap íklad uživatelé zm ní své jméno kv li 

manželství a  pak jsou výhradn  zodpov dní za aktualizaci a  synchronizaci jejich 

informací v každé ze svých aplikací. Možným ešením je Karger v vlastní prototyp, 

Haystack, který používá polo-strukturovaný datový model umožňující uživatel m 

odkazovat na libovolné p edm ty jako digitální dokumenty, fyzické dokumenty, osoby 

nebo úkoly. Tyto p edm ty pak mohou být opat eny poznámkami, vztahujícími se k jiným 

p edm t m, zobrazením a obnov . Principy tohoto prototypu nejsou široce využívaný 

v praxi, protože se nemohou prokázat na stávajících aplikacích, a  proto vyžadují mnohem 
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dramatičt jší zm nu v užívání PIM. William Jones prezentoval další prototyp, Universal 

Labaler, který má rozdílný p istup k této problematice. Na rozdíl od Haystacku, Universal 

Labeler integruje osobní informace prost ednictvím rozší ení do stávajících aplikaci, a není 

pot eba od uživatele používat novou aplikaci.[7][10][11] 

2.5 Projektová fragmentace 

Bergman popisuje další typ IF, pojmenovaný projektová fragmentace. Tento typ IF 

nastane, když n kdo pracuje na jednom projektu, ale ukládá a načítá data vztahující se 

k projektu z rozdílných za ízení či aplikací, jako jsou dokumenty, emaily a  webové 

stránky. Bergman provedl studia s cílem určit, zda účastnici p emýšlí p i práci 

s informacemi nad tím, jak pojmenují projekt nebo jaký si vyberou datový formát. P i práci 

na projektu zjistil, že účastníci v tšinou rad ji budou mít více materiálu v jiných 

podmínkách na rozdíl od datového formátu. Účastnici také používají r zné datové formáty, 

často uložené ve stejné složce p i práci na jednom projektu. Tyto výsledky ukázaly, že 

Bergman a  jeho kolegové a další účastnici radši organizují své informace v jednom 

projektu, než aby byly ve více datových formátech. Popisují projektovou fragmentaci jako 

časové náročnou, zvyšující kognitivní zát ž a  nutící člov ka, který pracuje na jednom 

projektu, ukládat a  načítat informace z rozdílných míst bez žádné strukturní spojitosti mezi 

sebou navzájem.[2] 

2.6 P ístrojová fragmentace 

Fragmentace p ístroj  p edstavuje p enášení či práci se stejnými informacemi ale v jiných 

lokacích pomoci r zných za ízení. Tungare popisuje fragmentaci v uložení a používaní 

informaci nap íč r znými za ízeními. Zjišt ní, že když je použito vice než jedno za ízení 

na práci na stejném úkolu, tak to vyžaduje zastavení práci na prvním za ízení, p esunout 

současn  data na druhé za ízeni, otev ít a načíst další aplikace, které jsou pot eba 

k dopln ní nebo nehrazeni aplikací, které byli použity na prvním za ízení a pak 

restartovaní práce na originální úkol. Zm nou za ízení, na kterém se pracuje na stejném 

úkolu, jsou uživatelé nuceni zastavit to, co d lají, což p eruší kontinuitu úkolu a nastane 

neefektivní situace. Vytvo il Framework, Syncables, na podporu bezproblémového 

p echodu mezi za ízeními a  minimalizaci p erušeni kontinuity tím, že se používá vice než 

jedno za ízení pro spln ní úkolu. [17] 
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2.7 P ímá studie vlivu IF 

Tungare a  Perez-Quinones provedli studii s 220 pracovníky a  zjistili, že účastnici mají 

tendenci používat jejich za ízení v určité často se vyskytující konfiguraci. Jedním 

p íkladem IF ve studii bylo, že uživatelé udržovali dva adresá e. Jeden byl telefon, kde 

m li uložené telefonní čísla, a  druhý byl laptop, kde byly uloženy emailové adresy. Tyto 

dv  databáze pro správu kontakt  byly zám rn  uchovány odd len . Ve skutečnosti jeden 

z účastník  dokonce zmínil použití jiných jmen pro stejnou osobu ve dvou adresá ích, 

v d sledku dvou r zných kontextu použití, použil celé jméno pro kontakt v email adresá i, 

ale jen první jméno pro telefon. V následující studii, která zkoumala, duševní zát ž 

produkovaných výsledku ukázala, že v systému kde uživatel postrádá svobodu volby, se 

obrátí k ešení problému jeho adaptaci. Krom  toho v jejich práci na PIM, Jones a Teevan 

zd raznily dopad na jednotlivé role jako rodič, zam stnance a  p átel na IF. Zjistily, že 

sociální role mají potencionální motivaci pro účastníky, aby se zapojily do IF.[18][8] 

2.8 Zp soby zvládání fragmentace 

Zvládání fragmentace m žeme rozd lit na organizační a aplikační. Organizační je zajišt na 

naší vlastní činností a aplikační pomocí nástroj  k tomu dostupných. 

Informace, s nimiž se setkáváme v pr b hu každodenních činnosti, není vždy okamžit  

užitečná. Spíše má p edpokládanou hodnotu jako p ipomínka jejich evokujících vlastností, 

pro vzd lávací hodnotu nebo jako v c ke sdílení. Rozhodnutí co d lat s informací, jestli ji 

zachovat, a  pokud, tak v jaké form  aby tvo ila klíčový úkol pro personální informační 

management (PIM). S informacemi se setkáváme v mnoha r zných formách i zp sobech. 

Dostaneme se k zajímavému článku, když čteme noviny. P ímé hledání m že vrátit 

neočekávány výsledek, který je užitečný v jiném kontextu. Kolega m že zaslat odkaz nebo 

dokument, zapomenutá data se objeví p i prohledávání disku. I v dob  zvýšené 

personalizace, filtrování a  hodnocení, je p ed námi mnoho náhodných setkaní 

s informacemi v každodenním život . 

Poznatky ukazují, že lidé uchovávají informace mnoha r znými zp soby a  z mnoho 

r zných d vod . Lidé často udržují stejnou informaci pomocí dvou až t ech r zných 

zp sob , aby si byli jistí, že dostanou znovu zp t informace pozd ji a  budou si pamatovat, 

aby to provedly. Lidé m žou nap íklad použit záložku na článek ve webovém prohlížeči, 

uložit stránku na hard disk anebo zaslat email sami sob  odkaz, aby se na to pozd ji 
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podívaly. Míra zp sobu, jak udržet a  spravovat informace vzrostla v posledních letech 

s nár stem za ízení, aplikací a  technologií, na které se spoléhá. Fragmentace našich 

osobních údaj  zvyšuje šance udržet n co na špatném míst  nebo form . Mimo jiné se 

m žeme setkat s informacemi, které nespadají do obvyklých p edpoklad , které jsou 

základem technologie PIM. Vyskytující se informace mohou odrážet potencionální zájmy - 

jako koníčky, které jsme dosud ned lali, p edpokládané projekty, cesty, na které bychom 

mohli jet – a  také nemusí pat it k našim současným relativn  dob e koncipovaným 

organizačním návyk m, strukturám systému. 

Kapacity pro digitální úložišt , jenž se nadále zvyšuje, nám umožňuji vzít vše, k čemu 

máme, p istup a  uchovat tyto informace. ůle naše schopnost vnímat navýšení informací 

není p ímo úm rná této kapacit . V rozhovorech zam ených na odhalení toho co lidé 

d lají, se lidé často setkávají s informacemi a  používají neúčinnou strategii na uchování 

informaci, jimž zahazují cenné informace na úkor t ch bezcenných. Lidé si často 

nepamatují, že si už uložili potencionáln  užitečné nebo smysluplné informace, když má 

dojit k tomu, že jsou pot eba v určité situaci. Nem žeme hledat n co, co si nepamatujeme, 

že v první ad  máme. Mimo jiné používáme v ci takovým zp sobem, že není pln  popsán 

jejich vyhledávácí obsah. Nebo na druhu stranu to co udržujeme, m že mít delší životnost 

jako viditelná p ipomínka toho, co je v plánu, jako zapamatování toho, že máme jít do 

galerie nebo vyzkoušení nové restaurace. ůle mnoho materiálu spadá do nejasného 

prost edí užitečnosti a trvalosti. Nevíme jist , jak dlouho budeme pot ebovat informace 

a na co p esn  budou použity. Samotný akt udržovaní a  organizace informaci se zdá, že 

ovlivňuje, zda si na informace pamatujeme, ale také co jsme si na nich byli schopni 

všimnout a zapamatovat. Jako takový tento zp sob udržení informace m že být velmi 

užitečným krokem k pochopení informaci. Tudíž mnoho z toho co udržujeme, p edstavuje 

vybalancovaný zp sob jednání: informace, jenž vypadá dostatečn  d ležit , musí být 

p ipomínkou, dostačujícím zdrojem nápadu nebo musí být dostatečné evokující zásluhou 

kognitivní režie v udržení a  v riskování jeho ztracení jako d ležité informace. 

Jestliže p istup k informační a  komunikační technologii má zvyšující se tendenci ke 

zvýšení fragmentace toho co udržujeme za informace, m žeme se také podívat na nástroje 

a technologie pro její snížení. Dobré filtry už m žou zbavovat necht ných email . 

Kategorizace nástroj  m že hrát pozitivní roli i tím, že pomáhá dostat se k odpov dím, 

v oblasti osobního zájmu. Je také možnost vytvo it další jednotné infrastruktury pro 
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za ízení, která pomáhají ke zd razn ní, poznámkám a  nastaveni p ipomenutí k pozd jšímu 

využiti informace.[6][3] 

Zp soby organizace informací: 

Abecedy 

Organizování informací podle abecedy funguje dob e, když lidé v dí, která témata hledají. 

Klíčem je, že uživatel musí v d t, co hledá a musí mít podmínky k tomu, aby určitou v c 

mohl najít (index). 

Místa 

Organizace podle místa umíst ní je d ležitá, když pracujeme s více za ízeními nebo na 

více místech současn . Je pot eba mít p ehled, kde se určité informace nacházejí, vzhledem 

ke ztrát  času, která nastane p i zp tném hledání. 

Času 

Uspo ádání informací podle času je užitečné pro vyhledávání informací v chronologickém 

vzoru nebo podle data kdy se s daty pracovalo. 

Kategorie 

Organizace podle podobných vlastností nebo p íbuznosti položek. To je užitečné zejména, 

když jsou data organizována stejným zp sobem nebo nejsou organizovány v bec. 

Hierarchie 

Správa informací podle hierarchie je užitečná, když každá informace navazuje na další 

informaci podle d ležitostí a podobnosti dat. 

Techniky 

Uživatelé pracují s množstvím nástroj  p i správ  informací, jež nemají společný základ, 

tudíž se musí uchylovat k použití více nástroj , což zp sobuje fragmentaci. Organizace 

podle techniky je rychlá vykoná a p ehledná. Často zaleží na tom, jak je systém 

vypracován a co všechno je v n m integrováno. Záleží na správném výb ru nástroj  pro 

organizací takovým zp sobem, aby nedocházelo k necht né rozt íšt ností dat. 
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2.9 Shrnutí 

Informační fragmentace je jev, který nás provází každý den p i práci s informacemi. Tento 

problém zažívá každý člov k a je jen na n m samotném jak dokáže pracovat 

s informacemi. Zažíváme to každý den jak u sebe tak v práci. M žeme ho rozd lit na t i 

prvky. První je o hledání a znovu nalezení informací, jež pot ebujeme, ale neda í se nám je 

najit nebo se zm nily. Záleží na tom, jaké zvolíme slova či fráze, které by se mohli 

objevovat v dané informací. P ípadn  jestli tato informace je nadále aktuální. Dalším 

d ležitým prvkem je ukládání a t íd ní informací. Zásadní je určit které informace jsou pro 

nás d ležité a které nejsou. K v tšin  informací se nadále nevracíme, pokud s nimi 

nepracujeme každý den a nemají pro nás význam, jejž p esahuje pouhý zájem. 

Nejd ležit jší prvkem pro zvládání fragmentace je organizace a ízení informací, s nimiž 

nakládáme. Pokud, budeme dodržovat tyto t i základní body p i práci s informacemi, 

m žeme zdatn  zvládat informační fragmentaci. 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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3 NÁSTROJE PRO ZVLÁDNUTÍ INFORMůČNÍ FRůGMENTACE 

Široká škála nástroj  a  technologií je nyní k dispozici pro správu osobních informací. Tato 

rozmanitost je ale součástí problému, který vede k informační fragmentaci. Člov k m že 

využít n kolik samostatných, zhruba srovnatelných, ale nevyhnuteln  rozporuplných, 

organizačních schémat pro elektronické dokumenty, papírové dokumenty a  e-mailové 

zprávy. Počet organizačních schémat m že být navýšen, pokud člov k má n kolik  

e-mailových účt , používá samostatné počítače pro domácnost a  práci, používá PDů, 

chytrý telefon nebo n který z účelových PIM nástroj . Nové nástroje často zavád jí stále 

více systém  organizace. 

Pokud n které PIM nástroje neúmysln  vedou k v tší informační fragmentaci, mohou 

ostatní nástroje poskytnout částečnou nápravu. ada komerčních produkt  je nyní 

k dispozici na podporu full-textového vyhledávání osobních údaj . Mnoho z t chto 

produkt  je integračních ve schopnosti vyhledávat v n kolika formách informací. N které 

projekty také m ly vynikající úsp ch v realizaci prototypu, kdy vyhledávání probíhalo 

nap íč webovými stránkami, e-maily, e-dokumenty a  informacemi v kalendá i. 

Vyhledávání osobních údaj  by m lo pokračovat hned z n kolika d vod . Nap íklad 

dokumenty a  další informační položky budou pravd podobn  nést rostoucí množství 

možností vyhledávání metadat pro dopln ní obsahu dokumentu. P esto vyhledávání není 

pravd podobn  více než částečný lék na fragmentaci informací. Za prvé jsou tady d ležitá 

metadata, určená k použití, která ve v tšin  p ípad  m že poskytnout pouze uživatel. 

A vypozorované údaje naznačují, že lidé mají i nadále silnou preferenci pro zjišt ní 

umíst ní na bázi orientace nebo jednoduše prohlížení jako primární prost edek k návratu 

k jejich osobním informacím. 

Stále čast ji se up ednostňuje p istupovat k dat m odkudkoliv a z více za ízení, včetn  

možnosti sdílení a odkazování. Nejjednodušším zp sobem jak toho dosáhnout, je z ídit si 

n které internetové datové úložišt  Ěcloudě a  využívat možnost práce s virtuálními 

aplikacemi. 
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3.1 Výhody a  nevýhody cloudových služeb 

Velké procento uživatel  cloudové služby využívá zcela b žn , a to aniž by si to p ímo 

uv domovali. Klasickým p íkladem je t eba e-mail. Kdysi limitované mailboxy Ě ádov  

v desítkách megabajt ě jsou dnes již nahrazeny vysokokapacitními schránkami, co nabízí 

gigabajty prostoru pro e-maily a p ílohy, p ičemž se stále čast ji setkáváme s možností 

z ídit neomezený mailbox. Samoz ejmostí je synchronizace s mobilními telefony, tablety 

a r znými emailovými klienty. Vzhledem k velikosti schránek tedy není již nutné stahovat 

si emaily do počítače Ěa  mazat na serveruě, ale m žeme s klidným sv domím ponechat vše 

na internetu u daného poskytovatele služby. To vše v praxi znamená, že se jedná prakticky 

o plnohodnotnou cloudovou službu.[16] 

3.1.1 Výhody cloudových služeb 

Z ízením online úložišt  dat dostaneme k dispozici určitý datový prostor, který m žeme 

využívat k ukládání dat. M že se jednat o dokumenty, fotografie, zálohy a všeobecn  

jakákoliv data. Naprostá v tšina internetových úložišť nabízí ke stažení aplikace, pomocí 

kterých m žeme k dat m jednoduše p istupovat, synchronizovat je, p ípadn  dokonce 

sdílet s dalšími uživateli.  Samotné ukládání dat v cloudu by zase tolik zásadních výhod 

nep ineslo, spíše naopak. Je tady ale celá ada modelových situací, v kterých jsou data na 

internetu výhodné, a to nejen pro nás, ale také pro naše p átele, kolegy a rodinné 

p íslušníky.[16] 

Jedná se o následující výhody: 

 p ístup odkudkoliv; 

 integrace do systému; 

 možnost sdíleni dat s dalšími uživateli; 

 zálohování, zabezpečení a dostupnost dat; 

 základní datový prostor zadarmo. 

3.1.2 Nevýhody cloudových služeb 

Hlavní nevýhodou je nutnost p ipojení k internetu. Je to do značné míry logické, nicmén  

práv  toto m že být b hem využívání internetového úložišt  komplikací. Pokud chceme 

p istupovat k dat m pouze za využití webového prohlížeče Ětypicky v práci, u p átel atd..), 
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internet je pot eba neustále a rychlost práce s daty je p ímo úm rná rychlosti a kvalit  

internetového p ipojení. Pomalé p ipojení znamená pomalou práci zejména s v tšími 

objemy dat, p ičemž výpadek internetu znamená nedostupnost dat. Tuto negativní vlastnost 

lze částečn  eliminovat synchronizací dat, tedy uložením soubor  na primárním počítači. 

Nainstalovaná aplikace v pr b hu práce s daty detekuje zm ny a pr b žn  data 

synchronizuje s cloudovým úložišt m. Data jsou tedy k dispozici neustále, v p ípad  

výpadku internetu ale dojde k zastavení synchronizace, v jehož d sledku jsou na serveru 

neaktualizovaná data. Pokud tedy zrovna se soubory pracuje i n kdo další, m že dojít 

k tomu, že protistrana nemá k dispozici aktuální verze.[16] 

Následn  popíšeme tyto cloudová úložišt  a jejich vlastností: 

 Google Drive; 

 Dropbox; 

 iCloud; 

 OneDrive. 

3.2 Google Drive 

Google Drive jež vychází z Google Document, je cloudová služba, která vznikla pod 

společností Google v roce 2012. Nabízela 5 GB zdarma pro všechny uživatele platforem 

Windows a  Mac. Aplikace, jež byly součástí Google Document, jsou nadále součástí 

Google Drive. Soubory vytvo ené pomocí aplikací Google Document se nezapočítávají do 

celkové kapacity Google Drive. 

Prostor a  Cena 

Google Drive nabízí zdarma 15 GB místa (30 GB pro ty, jenž užívají Google ůpps pro 

firmyě, jenž je sdílený pro aplikace Gmail, Disk a  Fotky Google+. Google samoz ejm  

dále nabízí rozší ení úložišt  a  to o m síční Tarify pohybující se od 100 GB za 4,99 $ po 

16 TB za 799,99 $. Google Drive v porovnání s konkurencí dalších úložišť má jedny 

z nejnižších poplatk  za navýšení prostoru. Google dále nabízí díky dostupnému API, 

vytvo ení rozší ení p ímo do prohlížeče Chrome nebo integraci mobilních aplikaci 

synchronizaci dat, A mimo jiné pomocí Google ůpps Scriptu je možnost vytvo it script, 

jenž je výhodný pro firmy a  lze jej integrovat do Google Document. 
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Uživatelské prost edí 

K dat m na Google Drive je možnost mít p ístup více zp soby – p es webové rozhraní, 

mobilními aplikacemi nebo pomocí desktop klienta. Webové rozhraní je jednoduché 

s čistým vzhledem. Disk je uspo ádán do jednoduchého stromového uspo ádání soubor  

a složek.  

Hlavními odkazy jsou:  

 M j disk Ěvšechny vaše soubory p idané či vytvo ené v Diskuě;  

 Sdíleno se mnou Ěsoubory/složky, které s vámi uživatelé sdílíě;  

 S hv zdičkou Ěsoubory/složky, které si označíte hv zdičkouě; 

 Poslední (dokumenty, s kterými jste naposledy pracovali);   

 Offline Ěsoubory synchronizované pro offline použitíě  

 Všechny položky Ěvšechny souboryě;  

 Koš. 

 

Obr. 2 Prost edí Google Drive 

Součástí Google Drive je také možnost sledovat podrobnosti o aktivit  Ěikona ⓘ), ať už 

celého disku, složek nebo samostatného souboru. Disk umožňuje hromadné nahrání všech 

vašich dat v p vodních formátech, tak jejich automatický p evod do nativních Google 

dokument . Soubory je možnost nahrávat dv ma zp soby a  to p es červené tlačítko nebo 

pomocí funkce Drag and Drop. 
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Desktop klient 

Služba nabízí také krom  webového rozhraní i ešení pro nejrozší en jší software 

platformy OS X a  Windows. Po nainstalování aplikace se vytvo í složka, jejíž celý obsah 

se automaticky synchronizuje úložišt m. To dává, p ístup k soubor m z jakéhokoli 

p ístroje. 

Vyhledávání 

Do úložišt  je implementován vyhledávací index Google a pomocí toho je možnost 

v úložišti vyhledávat text jak ve jmén  souboru, tak i v obsahu textových dokument , 

obrázk  nebo PDF. U obrázk  a  PDF souboru je používána technologie OCR, která 

umožňuje p evedení obsahu dokumentu na vyhledávaný text. Samoz ejmostí je 

vyhledávání pomocí parametru a klíčových slov jako u vyhledávače Google a následný 

náhled. 

Sdílení 

Drive umožňuje sdílení ve webovém rozhraní pouze obsahu. Nabízí vylepšené možnosti 

sdílení jak u soubor  tak celých složek. To záleží na tom jaké oprávn ní je zvoleno pro 

uživatele. Na výb r jsou dány možnosti prohlížet, editovat, komentovat nebo se stát 

majitelem souboru či složky. Jestliže je zaslán z Gmail odkaz na privátní soubor či složku, 

služba automaticky upozorn ní, jaké pravomoci je možné pro adresáta nastavit. Drive také 

umožňuje sdílení souboru a  složek jedním emailem v p ípad  vytvo ení skupin projektu či 

odd lení. Disk umožňují sdílení prost ednictvím mobilních aplikací. 

Offline režim 

Jestliže není dostupné internetové p ipojení, Google Drive nabízí také podporu pro práci 

v offline režimu. Pro spušt ní služby stačí pouze aktivovat režim a  dokumenty, prezentace 

i nákresy Google je možnost prohlížet, editovat i vytvá et v režimu offline. Po zp tném 

p ipojení k internetu se všechny zm ny automaticky synchronizují. 

Historie verzí dokument  

Služba ukládá po dobu 30 dní všechny vytvo ené verze soubor , nebo do 100 revize – 

záleží na tom, jaká situace nastane d íve. Tato funkce je nastavená tak, aby chránila 

uživatele p ed necht ným vymazáním části obsahu, tak i p ed nežádoucím zásahem t etí 

strany. Možnost revizí nabízí, zdali chcete vid t podrobn ji revizi dokumentu nebo 

všechny zm ny dokumentu zobrazit pomocí grafiky. Tyto zm ny bývají označené podle 
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toho, kdo dokument upravoval. Je tedy možnost dokument vrátit do p vodní podoby p ed 

editací. Drive nabízí i detailní zobrazení podrobností Ěmetadataě u všech soubor . 

V metadatách jsou obsaženy základní informace o souboru jako typ, velikost, datum 

vytvo ení a  poslední úpravu, jenž je možnost editovat. 

Online integrace a  spolupráce 

Drive nabízí tém  neomezenou spolupráci ve všech souborech, jež byly vytvo eny 

v prost edí Google Drive prost ednictvím sdílení. Google Drive je také propojený s dalšími 

Google službami. U Gmail je možnost odkazovat na všechny soubory, které se nacházejí 

na disku. V Google Document máme možnost využit konverzace Ěchatuě, když více osob 

pracuje na tvorb  souboru či dokumentu. Služba též nabízí možnost p ipojení aplikací 

t etích stran a  nabízí rozší ení využiti Google Drive. 

Zabezpečení 

Google Drive je možnost zabezpečit pomocí dvoufázové autentifikace, jenž se rovná 

internetovému bankovnictví. Je kladen velký d raz na zabezpečení, protože soubory jsou 

uložené na vzdáleném serveru. Služba je držitelem prestižních certifikátu jako (ISO 27001, 

SSAE 16/ISAE 3402 a  dalšíchě, jejž garantují zabezpečení ukládaného obsahu a  všechny 

data jsou automaticky šifrovány. 

Limity datového obsahu 

Jedná-li se o dokumenty, prezentace a  tabulky, které jsou vytvo eny nebo se mají p evád t 

do nativního formátu, mají své limity v rámci možností online spolupráce s dalšími 

uživateli. Google Document má limit 1 024 000 znak  nezávisle na velikosti fontu či 

stránek. Není možnost nahrát textové dokumenty, jež jsou v tší než 10 MB. U tabulek je to 

do 20 MB a musí mít mén  jak 400 000 bun k a  256 sloupc  na list. V prezentacích je 

maximum 200 snímk  a maximální velikost 50 MB. Ostatní soubory, jež jsou v p vodním 

formátu a nebudou p evád ny do formátu Google, mají maximum 10 GB na nahraný 

soubor. 

Shrnutí 

Google Drive je vhodný, jak pro osobní, tak pracovní využití a nabízí spoustu služeb, které 

ulehčují práci s informacemi. 
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Kladné vlastnosti: 

 nejv tší velikost datového prostoru zdarma (15 GB); 

 uživatelská p ív tivost; 

 ve ejné sdílení; 

 není nutné synchronizovat vše; 

 ve ejné ůPI. 

Záporné vlastnosti: 

 pouze p epracované Google Docs; 

 nativní formát lze editovat offline ale zobrazit jen pomocí Chrome; 

 vše v PC musí být v jedné složce. 

3.3 Dropbox 

Dropbox je pr kopníkem v cloud computingu. Jeho tv rcem je Drew Houston. Nebyl 

spokojen s existujícími službami a nedostatečným prostorem na internetu. Houston nejprve 

vytvá el službu pro sebe, ale pozd ji cht l svou službu sdílet i pro ostatní uživatele 

internetu a proto v roce 2007 založil Dropbox. Oficiální provoz začal o rok pozd ji. 

V lednu 2010 m la služba více než 4 miliony uživatel . 

Prostor a  cena 

Dropbox nabízí 2 GB úložného prostoru zdarma. Prostor je možné navýšit pomocí bonusu, 

jenž je p ipojení aplikací t etích stran, p ihlášením dalších mobilních za ízení nebo zaslání 

pozvánky k instalaci služby nezaregistrovanému uživateli. Služba nabízí také možnost 

m síčních tarif  od 100 GB za ř.řř $ po 500 GB za 49.99 $ a 15 $ od každého z p ti 

uživatel  za neomezené množství prostoru, jenž je určen pro firmy. 
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Uživatelské prost edí 

Dropbox nabízí, p istup ke služb  odkudkoliv, také nahrávání v tšího množství soubor  

či funkci Drag and Drop. Uživatelské prost edí nabízí na levé stran  p t odkaz  na 

základní kategorie: 

 Soubory; 

 Fotografie; 

 Sdílené soubory; 

 Vytvo ené odkazy; 

 Události. 

 

Obr. 3 Prost edí Dropbox 

Události odkazují na podrobnosti o aktivit  ve služb . Zm ny, jež v Dropbox prob hly, je 

možné odebírat pomocí RSS a  to pro celé úložišt  nebo jen jednotlivé složky. Dropbox 

bohužel neobsahuje českou jazykovou verzi. Také nenabízí p evod do nativního 

dokumentu, jelikož služba nepodporuje vytvá ení dokument  v reálném čase. 

Desktop klient 

Služba nabízí také krom  webového rozhraní i ešení pro nejrozší en jší software 

platformy OS x a  Windows. Po nainstalování aplikace se vytvo í složka, jejíž celý obsah 

se automaticky synchronizuje úložišt m. To nám dává, p istup k soubor m z jakéhokoliv 

p ístroje. 
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Vyhledávání 

Dropbox umožňuje vyhledávání složek a souboru pomocí vyhledávacích polí a filtru 

s možnosti náhledu. Jeho součásti ale není technologie OCR, jež vyhledává obsah uvnit  

dokument  a obrázku. 

Sdílení 

Dropbox nabízí sdílení soubor  pouze odkazem, ale složky už je možnost sdílet určitým 

uživatel m nebo pro všechny uživatele. V p ípad , že je nainstalován desktop klient, je 

možnost využit sdílení p es kontextovou nabídku. Dropbox také umožňuje sdílení 

prost ednictvím mobilních aplikací. 

Offline režim 

Dropbox nepodporuje offline režim v prost edí webového rozhraní. Umožňuje, ale 

k soubor m p istupovat p es desktop klienta, když jsou pot ebné soubory 

synchronizovány. 

Historie verzí dokument  

Dropbox umožňuje vyhledání p edchozí verze soubor  o dobu 30 dn , ale nenabízí 

možnost podrobné revize či detailních vlastností u souboru a  složek. 

Zabezpečení 

Dropbox je možné zabezpečit pomocí dvoufázové autentifikace, jenž se rovná 

internetovému bankovnictví. Je kladen velký d raz na zabezpečení, protože soubory jsou 

uložené na vzdáleném serveru. Služba je držitelem prestižních certifikátu jako (ISO 27001, 

SSAE 16/ISAE 3402 a dalšíchě, jejž garantují zabezpečení ukládaného obsahu a všechny 

data jsou automaticky šifrovány. 

Limity datového obsahu 

P i nahrání souboru na Dropbox p es webové rozhraní nesmí velikost souboru p ekročit 10 

GB. Další možnosti nahrávání jsou p es mobilní za ízení nebo p es desktop klient a  tyto 

možnosti nemají limit. 
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Shrnutí 

Tato služba je spíše výhodná pouze pro osobní nebo pracovní využití. Služba je zam ena 

na jednoduchost a p ehlednost a to je velká výhoda. 

Kladné vlastnosti: 

 umožňuje snadnou synchronizaci soubor ;  

 aplikace podporované širokou škálu operačních systém ;  

 spolehlivé servery s nulovými prostoji;  

 okamžitá instalace;  

 sdílení soubor  podporováno;  

 povolena zm na zobrazení log ;  

 kompaktní Integrace OS. 

Záporné vlastnosti: 

 synchronní spolupráce mezi soubory nejsou povoleny; 

 aktuální umíst ní soubor  m že být trochu matoucí. 

3.4 Apple iCloud 

iCloud je cloudové úložišt  od společnosti ůpple. Tato služba nabízí zdarma synchronizaci 

všech za ízení od společnosti Apple i Windows. Uživatelé platformy Mac mají, p istup ke 

všem svým kontakt m, fotkám, iTunes muzice, kalendá i a  také k dalším soubor m 

z Windows. 

Prostor a  cena 

iCloud nabízí zdarma 5 GB úložného prostoru. Tato velikost m že byt využita pro zálohu 

dat a aplikací, Cloud dokument  a  Cloud emailu. Služba nabízí také roční tarify a  to 10 

GB za 20 $, 20 GB za 40 $ a  50 GB za 100 $. iCloud také nabízí zredukování objemu 

úložišt  použitím p ehledu pro správu úložišt  iCloud. 
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Uživatelské prost edí 

Prost edí, které p ináší možnost ukládat data do cloudu všem uživatel m za ízení ůpple, 

a to tak, že všechny funkce jsou p ímo integrovány do aplikací, které jsou pro tento účel 

upraveny, a tudíž podporovány. Prost edí je velmi jednoduše zpracováno. Vše se nachází 

na jednom míst . Celé prost edí je možno p izp sobit podle uživatele. 

 

Obr. 4 Prost edí iCloud 

 

Služba má základní jednoduché prost edí, jejž se skládá z odkazu: 

 Mail; 

 Kontakty; 

 Kalendá ; 

 Dokumenty iWork; 

 Najdi sv j telefon (lokace telefonu). 

Desktop klient 

iCloud umožňuje p ístup k úložišti a dat m podmín ným vlastnictvím ůpple ID. Je nutnost 

mít za ízeni od toho výrobce. Cílovou skupinou jsou tedy pouze vlastníci za ízení ůpple, 

pro které je tato služba určena. Není v bec možné data sdílet, a to jak ve ejn  Ěpomocí 

odkazu), tak s dalšími uživateli služby.  
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Vyhledávání 

Služba nemá možnost jakkoliv procházet svými uloženými soubory a  zobrazuje je pouze 

v p íslušné aplikaci. Práv  absence možnosti zobrazení souborové struktury a  vlastn  

jakýkoliv p ístup k soubor m jako takovým, je jedním z negativ iCloudu, respektive jedna 

z v cí, kv li které nem že být iCloud považován za komplexní cloudovou službu. 

Sdílení 

Služba neumožňuje použití synchronizace na jakýkoliv druh za ízení. ůpple je centráln  

zam en na využívání pouze jejich technologií a zam uje se více na aplikaci dat 

a synchronizaci mezi svými za ízeními, než na sdílení souboru. Existují pouze klient pro 

OS X a iOS. 

Online integrace a  spolupráce 

Zásadní vlastností produkt  této značky je fakt, že všechno hned funguje p esn  tak jak 

má, bez nutnosti cokoli složit  dohledávat, nebo konfigurovat. Tato jednoduchost je ovšem 

vykoupena určitým funkčním omezením. Faktem ale z stává, že vzhledem k integraci 

všeho pot ebného v systému a aplikacích je vlastn  zahájení využívání cloudu celkem 

snadné, ale postrádá jednu z jeho klíčových funkcionalit, tedy kolaboraci s ostatními. 

Offline režim 

Každý soubor, který je vytvo en, odeslán nebo zm n n na za ízení je automaticky 

synchronizován se zbytkem dalších za ízení. To je v ostrém kontrastu k dalším cloudovým 

službám, které poskytují p ístup k soubor m prost ednictvím cloudu. Služba nabízí, p istup 

ke každému souboru bez ohledu, jestli je dostupné internetové p ipojení. 

Historie verzí dokumentu 

Úložišt  iCloud postrádá Ějako jediné ze zmiňovaných úložišťě historii verzí dat. Je sice 

možné se vrátit k p edchozí verzi, ale pouze takové, která byla uložena na konkrétním 

lokálním za ízení. 

Zabezpečení 

iCloud zabezpečuje data jejich šifrováním p i odesílání p es internet, jejich ukládáním 

v šifrovaném formátu p i uchovávání na serveru a používáním bezpečnostních token  pro 

ov ení totožnosti. To znamená, že jsou data b hem p enos  do za ízení i p i uchovávání 
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v cloudu chrán ná p ed neoprávn ným p ístupem. iCloud využívá minimáln  12Řbitové 

šifrování ůES, tedy zabezpečení na stejné úrovni, jaké používají velké finanční instituce. 

P i použití služeb iCloudu pomocí vestav ných aplikací ůpple Ěnap íklad Mail, Kontakty 

a Kalendá  v iOS nebo OS Xě je ov ování ešeno pomocí tokenu zabezpečení. Používání 

token  zabezpečení eliminuje nutnost ukládání hesla iCloudu do za ízení a počítač . I když 

se pro p ístup k dat m na iCloudu využívají aplikace jiných výrobc , je uživatelské jméno 

a heslo posíláno prost ednictvím šifrovaného spojení SSL. 

Limity datového obsahu 

Limit souboru není omezen, ale úložišt  nabízí pouze omezený prostor pro uložení dat. 

Shrnutí 

iCloud je velmi dobrá služba která p i zvládání informační fragmentace hraje velkou roli 

pro vlastní služby. Bohužel velkým problémem je, že se zam uje pouze na svoje nástroje 

a tím fragmentaci v rámci celku navyšuje. 

Kladné vlastnosti: 

 kompatibilní s Mackintoshem, Windows PC, iOS za ízení;  

 automatické zálohování dat na za ízení ůpple;  

 iTunes Match p edstavuje vynikající zálohu na hudbu;  

 automatické foto synchronizace na za ízení ůpple. 

Záporné vlastnosti: 

 cloud je zam eny pouze na uživatele ůpple; 

 typy soubor  jsou omezeny;  

 synchronizace složek není dovoleno;  

 m že to být trochu matoucí vyznat se ve služb ; 

 webové rozhraní není k dispozici pro fotografie nebo hudbu. 
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3.5 OneDrive 

OneDrive je služba od roku 2007 k dispozici pod názvem Windows Live Folders. 

Následn , byl p ejmenován na Windows Live SkyDrive a prob hlo více dalších vylepšení. 

V roce 2014 dochází k další zm n  názvu na OneDrive. 

Prostor a  cena 

Služba nabízí velikost datového prostoru pro nové uživatele 7 GB, což je jedna 

z nejv tších velikostí mezi službami tohoto typu. Je možné také dokoupit další prostor 

Ědesítky dolar  ročn  za desítky GB). Maximální velikost jednoho souboru je 2 GB (oproti 

10 GB u Google Drive).  

Uživatelské prost edí 

Pro použití SkyDrive je zapot ebí nainstalovat aplikaci, která vytvo í složku SkyDrive na 

počítači. Tato složka z stane synchronizován se SkyDrive účtem. Složka umožňuje drag-

and-drop pro všechny typy soubor , spolu s on-line editaci t chto soubor . 

Pro použití SkyDrive je pot eba mít účet služby Windows Live, který m že být vytvo en 

zdarma. Vše, co je nutné ud lat, je zapnout Správu Uživatele a m že být nainstalován na 

SkyDrive. Uživatelské účty z ovládacího panelu lze p ímo ídit tímto procesem instalace. 

 

Obr. 5 Prost edí OneDrive 

http://skydrive.live.com/
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Desktop klient 

Aplikace SkyDrive je kompatibilní s v tšinou operačních systém  pro počítače a mobilní 

za ízení. To zahrnuje Windows, Windows Mobile, Mac a iOS. Microsoft také nabízí 

ve ejné ůPI, zároveň s aplikací pro operační systémy Windows a OS X ĚLinux taktéž 

chybí). U mobilních za ízení je dostupnost lepší, jelikož existují aplikace jak pro Windows 

Phone, tak pro Android a iOS. 

Vyhledávání 

Do úložišt  je implementován vyhledávací index a  pomocí toho je možné v úložišti 

vyhledávat text jak ve jmén  souboru, tak i v obsahu textových dokument , obrázk  nebo 

PDF. U obrázk  a  PDF soubor  je používána technologie OCR, která umožňuje p evedení 

obsahu dokumentu na vyhledávaný text. Samoz ejmostí je vyhledávání pomocí parametru 

a klíčových slov a následný náhled. 

Sdílení 

Služba nabízí p ístup k soubor m z libovolného místa, když jsou ve SkyDrive. Další 

možností je sdílení s lidmi a spolupráce v týmu. Na cloudové úložišt  m žete ukládat 

jakékoliv dokumenty, p ímo je v n m vytvá et nebo jen zálohovat. Dalším využitím je 

možnost sdílet vaše soubory s n kým jiným. Stejn  tak m že n kdo jiný sdílet své 

dokumenty s dalšími osobami. Je možné rovn ž stanovit, zda osoba, které soubor odbrží, 

jej m že dále prohlížet či upravovat. SkyDrive obsahuje n kolik zp sob  jak vybraný 

soubor n komu p edat. Mimo jiné je zde umožn no streamování médií, vzájemná 

synchronizace složek a stahování dat do podporovaných mobilních za ízení. 

Offline režim 

Soubory na SkyDrive lze upravovat v režimu offline aplikace Microsoft Office nebo 

n jakém jiném kompatibilním kancelá ském softwaru. Další výhodou použití formátu MS 

Office je funkce zobrazení a úpravy soubor  v režimu offline na více za ízení, která 

používají r zné operační systémy. 

Historie verzí dokumentu 

Služba ukládá po dobu 30 dní všechny vytvo ené verze soubor . Historie souboru 

automaticky zálohuje soubory na ploše, knihovn , kontakty a IE. Pokud dojde 

k odstran ní, poškození nebo ke zm n  souboru uloženého v n kterém z t chto míst, 
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m žete použít Historie souboru a obnovit ho do libovolné uložené verze. V tomto smyslu, 

Historie souboru opravdu poskytuje historii nejd ležit jších soubor . 

Zabezpečení 

Microsoft nabízí šifrování pomocí protokolu SSL p i nahrávaní nebo stahování. Krom  

toho fyzické a elektronické bezpečnostní opat ení jsou tu pro udržení souboru v bezpečí, 

když jsou uloženy v serveru SkyDrive. R zné servery SkyDrive ukládají více kopií 

soubor , chrání data z jakéhokoli typu selhání hardwaru. 

Limity datového obsahu 

Služba nabízí maximální velikost nahraného souboru a to ve velikosti 2 GB. 

Shrnutí 

OneDrive je jednoduchý, p ehledný a funkční nástroj který p i práci s informacemi více 

než dostatečn  zabraňuje dalšímu vzniku fragmentace. 

Kladné vlastnosti: 

 uživatelské rozhraní je jednoduché, jasné a  konzistentní; 

 podporuje Windows, Windows phone, Mac, iOS a  Android;  

 sdílení soubory snadno z libovolného za ízení;  

 snadná synchronizace soubor ;  

 k soubor m a  médiím lze p istupovat pomocí webového rozhraní;  

 nabídka 7 GB prostoru zdarma. 

Záporné vlastnosti: 

 neumožňuje hudební a  web streamování;  

 spolupráce není povolena se synchronizovanými složkami; 

 samostatná instalace vyžaduje pro Windows Ř desktop režim.  
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3.6 Shrnutí vlastností cloudových nástroj  pro správu informací 

Vzhledem k informační fragmentaci jsou všechny nástroje p ínosné, dokud jich není tolik, 

že nám sami o sob  zp sobují fragmentaci. Výše popsané nástroje jsou jedny z mnoha, 

které nám pomáhají ešit organizaci informací v dnešní moderní dob . Tyto nástroje v sob  

obsahují spoustu možností jak pracovat, spravovat data a ušet it čas a práci s jejich 

zp tným zpracováním. Každý nastroj je n čím unikátní a záleží jen na tom, kdo ho používá 

a jak ho dokáže správn  využít ve sv j prosp ch. Bohužel žádný nástroj není univerzální, 

tudíž nikdy nebude tím nejvhodn jším ešením. Záleží pouze na uživateli, jaký nástroj mu 

vyhovuje a jak s ním dokáže pracovat. U cloudových služeb zaleží na mnoha faktorech. Od 

datového prostoru, bezpečnosti, funkčnosti až po podporu za ízení. V tabulce m žeme 

vid t souhrn vlastnosti námi vybraných služeb. Od velikosti úložného prostoru, 

bezpečnosti až po podporu dalších formát . 

 Tab. 1 Vlastností cloudových nástroj  
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4 DOTůZNÍKOVÉ ŠET ENÍ 

4.1 Správa a organizace dat pomocí za ízení a virtuálních aplikací 

Personální informační management obsahuje každodenní činností nebo úkoly, které 

uživatelé provád jí pomocí informačních položek (obvykle soubory). Jedná se 

o dokumenty, média či terminované úkoly v kalendá i. Objem dat, která uživatelé 

využívají, se neustále zvyšuje a  informace jsou v současné dob  uloženy na ad  r zných 

za ízení, platforem a souborech. To vede k rozt íšt nosti informací (informace k jedné v ci 

jsou uloženy v pam tech více za ízeníě neboli k informační fragmentaci a  st žuje správu, 

p ístup a použití t chto informaci. Proto je složité pro uživatele mít p ístup k jeho 

informacím kdykoliv, bez ohledu na to, na kterém za ízení je informace uložena. ůktuální 

PIM se soust edí vícemén  na zlepšení PIM na jednom za ízení. 

4.2 Cíl dotazníku 

Cílem šet ení je zjistit pomocí online dotazníku, jakým za ízením uživatelé v současn  

dob  spravují informace, identifikovat problémy, s kterými se uživatelé setkávají p i 

správ  informací mezi za ízeními a jejich zkušenosti s virtuálními aplikacemi. Výstupem 

této analýzy je, jak uživatelé zvládají informační fragmentaci, návrh na zlepšení či podporu 

p ístupu mezi za ízeními a určení, které aplikace uživatelé používají k práci s daty. 

4.3 Výb r respondent  a zp sob sb ru dat 

Sb r dat byl realizován prost ednictvím internetu, kdy respondent vyplnil dotazník na 

webových stránkách online nebo odkaz na dotazník (URL link) pomocí elektronické pošty. 

Dotazník byl p evážn  ší en pomoci sociálních sítí a  internetových fór, kde je nejv tší 

úsp ch na získání dostatečného počtu dat. Respondenti nebyli specificky vybíráni, protože 

bylo cílem, aby dotazník vyplnilo co nejširší spektrum respondent . Respondentem mohl 

být tedy kdokoliv od studenta, až po člov ka v d chodu. Dotazníkové šet ení bylo 

realizováno v datu od 1. 4. do 16. 4. 2014. 

Dotazník je nejvyužívan jší technika, která má zejména výhody ve své jednoduchosti 

a lehkosti tvorby, možnosti získat údaje od v tšího počtu lidí, možnosti statistického 

zpracování a číselného vyjád ení výsledk . Nelze opomenout nízké náklady a zachování 

anonymity p i vyplňování. Dotazník byl vytvo en na internetové stránce docs.google.com, 

která nabízí zdarma formulá e na tvorbu dotazník .  
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4.4 Respondenti dotazníkového šet ení 

Dotazník vyplnilo 61 respondent , z toho p evážná část byli studenti, ale vyskytli se 

i respondenti st edního v ku až po lidi v d chodu. 

Pohlaví respondent  

Otázka se týká pohlaví respondent . Z toho bylo Ě61%ě muž  a  (39%) žen. 

 

Obr. 6 Pohlaví respondent  

Rok narození 

Z tabulky vyplývá, kolik respondent  v širokém v kovém rozp tí odpov d lo 

v dotazníkovém šet ení. Nejvíce bylo respondentu narozených v roce 1991.  

Tab. 2 Počet dotazovaných podle v ku 

Počet respo de tů Rok narození Počet respo de tů Rok narození 

15 1991 2 1965 

8 1992 1 1988 

8 1990 1 1986 

4 1987 1 1985 

3 1994 1 1983 

3 1993 1 1982 

3 1989 1 1978 

2 1995 1 1968 

2 1981 1 1946 

2 1980 1 1944 

 

Pracovní pozice 

Z dotazovaných respondent  byla p evážná část z ad student . Další profese respondent  

jsou uvedeny v tabulce. 
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Tab. 3 Profese respondent  

Profese Počet respo de tů Profese Počet respo de tů 

Student 46 Administrativa 1 

Technik 1 Barman 1 

Zdravotnictví 1 Děl ík 1 

Stavebnictví 1 Důchodce 2 

Programátor 2 Chovatel 1 

Podnikatel 1 Projektový a ažer 1 

Profesio ál í řidič 1 Muž v do ác osti 1 

 

4.5 Vyhodnocení dotazníku 

Jaké za ízení aktuáln  používáte pro ukládání informací? 

Respondenti jako aktuáln  nejpoužívan jší za ízení uvedli notebook (23 %). Jako druhé 

za ízení uvedly flash disk (21%), t etí za ízení byl smartphone (18%). Nejmén  používané 

za ízení byl e-book (4%). 

 

Obr. 7 Používaná za ízení 
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Jakou platformu Ěoperační systémě používáte na za ízeních? 

Jako nejvíce používaná platforma byl uveden Windows (47%) a  Android (31%). Zatím co 

platforma Blackberry Ě2%ě skončila na posledním míst . 

 

Obr. 8 Platforma na za ízeních 

Co používáte jako hlavní za ízení p i správ  informací? 

V tšina respondentu pracuje s Notebookem (68%), což je logické vzhledem k jeho 

mobilit . Dále se stolním počítačem Ě22%), smartphonem (5%), tabletem (3%) a  flash 

diskem (2%ě. Další za ízení skončila bez odezvy. 

 

Obr. 9 Hlavní za ízení p i správ  informací 

 

Jak se vypo ádáváte s ízením a  správou pracovních a  osobních digitálních informací? 

P i správ  informace používají uživatelé nejvíce kombinaci více za ízení Ě5Ř%ě. K použití 

jednoho za ízení na vše se p iklání Ě27%ě a  k za ízení jen na práci a  na osobní pot ebu 

(15%). 
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Obr. 10 ízení a správa informací 

 

Ukládáte si informace na více za ízení kv li ztrát  dat? 

Vzhledem k p enosu informaci mezi r znými za ízeními a ztrát  dat, 68% respondent  

ukládá data na více za ízení a  pouze 32 % ne. 

 

Obr. 11 Ztráta dat 

 

Zálohujete pravideln  informace za účelem zp tného použiti dat? 

Více než polovina respondent  Ě55%ě potvrdila, že používá zálohu dat. Je ale alarmující, 

že Ě45%ě dotázaných nepoužívá zálohování a  tím m že o data p ijít. 
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Obr. 12 Zalohování dat 

 

Když pot ebujete informace, které nejsou uložené na určitém za ízení, jaké nejčast ji 

používáte zp soby pro jejich p esunutí? 

Dotazování uvedli, že k p esunu informaci mezi za ízeními nejvíce používají flash disk Ě2ř 

%), email (28%) a  ukládací servery (15%). K b žné používaným pat í také hard disk 

(13%) a synchronizace za ízení Ě10%ě. Nejmén  používaný je tedy smartphone Ě3%ě 

a mén  známé cloudové úložišt  Ě2%ě. 

 

Obr. 13 Zp soby pro p esunutí informací 

 

Používáte pro správu informací hierarchii nebo vše ukládáte na jedno místo? 

P i správ  informací je nejvíce používaný zp sob hierarchie Ě53%ě. Spousta dotazovaných, 

ale ukládá vše pouze na jedno místo (37%). Pro správu pracovních informaci pomocí 

hierarchie a  osobních na jedno místo se vyjád ilo Ě7%ě a pro opak (2%). Jeden dotazovaný 

uvedl, že používá úložišt  jako hierarchii podle typu informaci (2%). 
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Obr. 14 Zp soby správy informací 

 

Používáte emailového klienta pro správu vašich informací? 

Dotazovaní uvedli, že pro správu informací používají emailové klienty v Ě65%ě a v (35%) 

klienti nejsou využíváni. 

 

Obr. 15 Emailový klient 

Jaké emailové klienty používáte nejčast ji? 

Nejvíce používaným poskytovatelem emailu je společnost Google s jeho Google Gmail 

Ě52%ě. Jako druhý skončil tuzemský poskytovatel Seznam s Email.cz (33%) a nejmén  

používaným je Yahoo! Mail Ě1%ě. Mezi ostatními byli uvedeni klienti od společností 

Apple, Atlas.cz, Volný.cz a  Utb.cz. 
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Obr. 16 Poskytovatelé emailu 

Máte problémy s organizací email ? 

Respondenti v Ěř0%ě odpov d li, že nemají problém s organizací emailu, jelikož 

poskytovatelé mají p ehledné funkce obsažené v klientovi, čímž se vyvarují fragmentaci. 

Pouze Ě10%ě odpov d lo, že problém má a  ten se týkal spamu a toho, že uživatelé nejsou 

obeznámeni se všemi funkcemi, jimiž klient disponuje. 

 

Obr. 17 Organizace email  

 

Jak vnímáte problém informační fragmentace? 

Účastnící dotazníkového šet ení odpov d li ve více než polovin  odpov dí, že tento 

problém v tšinou ne eší a  nepovažují ho za velký problém. Jsou si sice v domi míry 

nár stu fragmentace, ale uvád jí, že pokud mají organizační systém, podle kterého 

nakládají s informacemi, tak ve v tšin  p ípad  nedochází k p ehlcení a  ztrát  dat. 

Uvád jí, že k určitým ztrátám m že dojít, ale v tšinou to nejsou d ležité informace. Také 
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využívají cloudové úložišt  a  díky synchronizaci mezi za ízeními je p esun dat rychlý. 

N kdo ale oponuje, že preferuje pro bezpečnost dat mít informace na více za ízeních 

a v určité fázi projektu v p ípad  výskytu problému. Nicmén  názor respondent  je takový, 

že fragmentace je problém moderní doby, kdy nás informace zahlcují a je pot eba se s tím 

určitými nástroji vypo ádat. 

Co d láte pro to, abyste p edešli informační fragmentaci? 

Respondenti uvád jí „Pokud ukládám nová data, rovnou zadávám cílovou cestu tam, kde je 

chci mít. Pokud jsem na jiném zařízení, nahrávám soubory především na ukládací servery, 

kde je mám také hierarchicky seřazeny, odkud si je zase ukládám“. „Důležité věci, které 

vím, že potřebuji mít po ruce, ukládám na Dropbox, na který se můžu připojit webově přes 

mobilní aplikaci i přes osobní počítač“ a „Buď se snažím mít zařízení s různými daty 

připojené k internetu, tím pádem si je můžu synchronizovat nebo využívám notebook, kde 

by mělo být vše, co potřebuju“. Respondenti tedy využívají cloudové úložišt  i obyčejné 

ukládací servery na p esun dat a k zmírn ní fragmentace. Uvád jí, že se snaží mít 

informace v po ádku a  pr b žn  t ídit, mazat a zálohovat data. V tšina používá sob  

vlastní systém na organizaci informací s propojením technického prvku na usnadn ní si 

správy informací. Problém m že nastat, pokud se používá více za ízení. V tom p ípad  je 

pot eba minimalizovat počet používaných za ízení či služeb do pracovního workflow 

a určit jen ty, které nám budou nejvíce vyhovovat. 

Jakým zp sobem ešíte informační fragmentaci? 

Jako nejvíce používaný zp sob ešení informační fragmentace bylo označeno ešení 

organizační Ě66%ě, následovalo ešení technické Ě23%) a  (11%) respondent  uvedlo, že 

fragmentaci ne eší. 

 

Obr. 18 Zp sob ešení fragmentace 
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Jaké další problémy vám informační fragmentace zp sobuje? 

Jako další problémy byly nejčast ji uvád ny ztráta dat, synchronizace dat mezi za ízeními, 

více verzí informaci, znovu nalezení či nedostupnost informací kv li datovému formátu.  

S jakými problémy máte zkušenosti p i správ  svých informací mezi r znými za ízeními? 

P i správ  informací mezi za ízeními mají respondenti nejvíce problémy 

s nepodporovanými formáty (41%) a  malou velikostí pam ti Ě35%ě. Problémy se 

synchronizací uvedlo (13%) a s jiným operačním systémem Ěř%ě. 

 

Obr. 19 Problémy mezi za ízeními 

 

Máte problémy se zp tným vyhledáním informaci? 

Více než polovina respondent  uvedla, že nemá problém p i zp tném vyhledávání 

informací (68%), ale (28%) uvedlo, že problém mají. Zbylé (4%ě uvádí, že s vyhledáváním 

mají p íležitostné problémy. 

 

Obr. 20 Zp tné vyhledávání informací 

Jaký zp sob používáte pro zp tné vyhledávání informací na vašem za ízení? 

Respondenti uvád jí, že ešením je správný výb r nástroj , které podporují vyhledávání 

pomocí metadat, klíčových slov nebo pomocí vyhledávače, jež je integrovaný v systému. 
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Organizačn  vyhledávají informace podle data, kdy bylo se souborem pracováno, kódu 

nebo p edm tu. 

Používáte integrované Ěspolečnéě nebo klasické prost edí pro správu informací? 

Pro správu informací se nejvíce používá klasické prost edí Ě73%ě a integrované prost edí 

se používá mén  Ě27%ě. 

 

Obr. 21 Prost edí pro správu informací 

 

Používáte servery dostupné na internetu pro ukládání a  p esun informací? 

Respondenti pro ukládání a  p esun informací uvedly, že využívají servery na internetu 

v (88%) a  nevyužívají v Ě10%ě. Ostatní Ě2%ě v tšinou servery nepoužívají.  

 

Obr. 22 Používání ukládacích server  

 

Jaké servery používáte nejčast ji pro ukládání a  p esun informací? 

Jako nejvíce využívaný server skončil tuzemský Uložto.cz (31%), dále Google Drive 

(27%) a DropBox (21%ě. Nejmén  využívané úložišt  bylo iCloud (4%). 
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Obr. 23 Nejčast ji používané servery 

 

Využíváte virtuální aplikace p i práci s informacemi? 

Virtuální aplikace pro práci s daty využívá Ě56%ě dotazovaných a  nevyžívá Ě44%ě. Dalo 

by se tedy íct, že vzhledem k moderní dob  možnosti lehce p ístupných aplikací to 

využívá mén  lidi než by se p edpokládalo. 

 

Obr. 24 Virtuální aplikace 

 

Jaké používáte virtuální aplikace pro práci s daty? 

Pro práci s daty v rámci administrativy se nejvíce používají Google ůpps Ě53%ě a Office 

Apps (27%). Ostatní Ě14%ě uvedly aplikaci iWork nebo nepoužívají žádné z t chto 

aplikací. Nejmén  využívají dotazovaní Office 365 (6%). 
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Obr. 25 Používané aplikace 

 

Používáte virtuální aplikace pro osobní nebo i pracovní využití? 

ůplikace se využívají pro osobní i pracovní využití v Ě62%ě, pro osobní v Ě23%ě a pro 

pracovní v (15%). 

 

Obr. 26 Využití aplikací 

 

4.6 Shrnutí šet ení a návrh 

Na základ  provedeného šet ení bych shrnul výsledky dotazníkového šet ení a p ipojil 

návrhy či doporučení ke správ  osobních či pracovních informací vzhledem 

k nar stajícímu stavu dat a za ízení. 

Z dotazníku vyplývá, že notebook a flash disk používají uživatelé nejvíce pro ukládání 

informací. Platforma, již využívají je Windows od společností Microsoft a pro aplikace 

ůndroid od společnosti Google. Pro práci p i správ  informací je nejvíce využíván op t 

notebook. Respondenti p i ízení a správ  osobních a pracovních informací používají 

kombinací více za ízení pro jejich nakládání s daty. Vzhledem ke ztrát  informací si své 

data uživatelé ukládají na více za ízení. A více jak polovina je zálohuje jak kv li 
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bezpečnosti, tak k zp tnému využití. K p esunu informací je nejvíce využívány flash disk 

a email. Ukládací servery a hard disky jsou také využívaný, ale ne v takové mí e. 

P í správ  informací je nejvíce používaná hierarchie dat, ale spousta respondent  ukládá 

také vše na jedno místo. Emailový klient je nedílnou součástí p i práci s informacemi 

a nejvíce využívaný jak od Google Gmail a tuzemský Email.cz. Organizace emailu zato 

není problém díky funkcím, které služby poskytují. Informační fragmentací není vnímaná 

jako zásadní problém. 

K určitým problém m dochází, ale díky organizaci a správ  informací a za použití nástroj  

a za ízení se tento problém dá ešit. Informační fragmentace je ešena p evážn  

organizačn  a p i správ  informací dochází nejvíce k problém m s formáty dat a velikostí 

pam ti u za ízení. P i zp tném vyhledávání dat dochází k p íležitostným problém m. ůle 

ešení je správný výb r nástroj , které podporují vyhledávání, jež je integrováno 

v systému. 

Pro správu informací je používáno vice klasické prost edí než technické. Respondenti 

využívají ukládací servery pro p esun informací. Nejvíce využívají tuzemský Uložto.cz 

a Google Drive. Virtuální aplikace využívá vice než polovina respondent , jak pro osobní 

tak pracovní využiti a nejvíce používané jsou Google ůpps. 

Návrh ešení problém  

Uživatelé by m li pracovat s mén  za ízeními, aby nedocházelo k navýšení fragmentace a 

m li by používat také platformy a za ízení, které mají vzájemnou podporu formátu. P i 

správ  dat by se m l dodržovat organizační systém v takové mí e, aby se p edešlo, jak 

navýšení fragmentace, tak ztrát  d ležitých dat. Pov domí o organizaci informací by se 

m lo zvýšit jak na školách, tak v zam stnání. K vylepšení správy informací by mohlo dojít 

spojením nástroj  do jednoho informačního prost edí jako je u cloudových za ízení a 

zabránit tak fragmentaci a také zvýšit efektivnost organizace osobních a firemních 

informací. 
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ZÁV R 

Informační fragmentace je jev, který p i práci s informacemi zásadn  ovlivňuje plánování, 

ízení a organizací informací. Žádný člov k není schopen dosáhnout svých cíl  bez 

náležité správy informaci jak z hlediska osobních informací tak pracovních. Pro v tšinu 

lidí není p íliš jednoduché zpracovat informace tím zp sobem, aby dosáhli co nejv tší 

efektivity a neokrádali se o čas strávený zbytečným hledáním, organizací a správou dat. Je 

to dáno tím, že lidé často nevyužívají všechny možnosti v rámci organizace informaci, 

které se jím nabízejí a zvolí sice jednoduchý ale, zato ztrátový zp sob práce s informacemi. 

Fragmentace je problém moderní doby nap íklad kv li vzestupu internetu a také 

s rozši ující se nabídkou za ízení pro p enos a organizace informací. Fragmentace m že 

být pozitivní, když se držíme určitých pravidel a postupu, které nám dopomáhají se 

správou informací a vytvá í tak prost edí, které je p ehledné srozumitelné a slouží svému 

účelu. 

Bakalá ská práce je rozd lena na dv  části. V teoretické části byla vypracována literární 

rešerše na téma informační management se zam ením na personální informační 

management. Jehož součástí je i informační fragmentace, která je častým jevem p i 

organizaci informací. 

V praktické části jsou charakterizované nástroje pro správu a organizací informací se 

zam ením na cloudové služby, které podle mého názoru hrají d ležitou roli v organizací 

informací jak pro osobní pot ebu, tak v rámci organizace. Pro dosažení pov domí 

o informační fragmentaci a správ  a organizací za ízení a aplikací bylo vytvo eno 

dotazníkové šet ení, které m lo p iblížit současné pov domí a organizaci informací 

a používaní dostupných nástroj . P estože výsledky šet ení ukazují, že lidé vnímají 

informační fragmentaci a znají ji, používají nástroje pro správu a organizaci informací, 

šet ení vykazuje, že lidé tomuto problému nev nují dostatečnou pozornost a v rámci 

dlouhodobého hlediska by to mohl být problém. 

Cílem práce tedy je analyzovat co fragmentace znamená, jaké má d sledky, jaké nástroje 

se používají pro práci s informacemi a na čem by m li lidé zapracovat p i organizaci 

informací, tak aby nedocházelo k negativní fragmentaci či ztrát  dat p i osobní nebo 

pracovní organizaci informací. 
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SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL  A  ZKRATEK 

PIM  Personální informační management. 

IF  Informační fragmentace. 

ICT      Informační a komunikační technologie  

PDA   Osobní digitální pomocník 

GB  Gigabajt 

MB  Megabajt 

TB  Terabajt 

OS X  Operační systém 

PDF  P enosný format dokumentu 

OCR  Optické rozpoznávání znak  

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

IE  Internet Explorer 

RSS  Formát k publikování informací 

AES  Systém pokročilého šifrování 
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