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PojetPojetíí informainformaččnníího audituho auditu

ČČasto redukovasto redukovááno na audit IS/IT v no na audit IS/IT v 
organizaci => nejmenovanorganizaci => nejmenovanáá IT firma:IT firma:

KvalitnKvalitněě provedený informaprovedený informaččnníí audit paudit přřininášíáší
objektivnobjektivníí obraz reobraz reáálnlnéého stavu fungovho stavu fungováánníí

informainformaččnníích systch systéémmůů v provv prověřěřovaných oblastech. ovaných oblastech. 
InformaInformaččnníí audit je tedy specializovanou sluaudit je tedy specializovanou služžbou, bou, 

kterkteráá slousloužžíí ke zjike zjiššťťovováánníí stavu, nastavenstavu, nastaveníí, , 
poupoužžíívváánníí čči narui naruššeneníí bezpebezpeččnostnnostníích a provoznch a provozníích ch 

prvkprvkůů IS, odstraIS, odstraňňovováánníí zjizjiššttěěných nedostatkných nedostatkůů a a 
vyhledvyhledáávváánníí jejich pjejich přřííččinin. Sou. Souččasnasněě je jednje jedníím z m z 

prvkprvkůů bezpebezpeččnostnnostníí prevence. prevence. 



PojetPojetíí informainformaččnníího auditu IIho auditu II
PotPotřřeba rozlieba rozliššovat: ovat: Audit IS/IT x InformaAudit IS/IT x Informaččnníí auditaudit

Audit IS/IT:Audit IS/IT:
•• provprověřěřeneníí informainformaččnníích systch systéémmůů v organizaciv organizaci

InformaInformaččnníí audit:audit:
•• vevešškerkeréé informainformaččnníí procesy v organizaci dovnitprocesy v organizaci dovnitřř i i 

naveneknavenek
•• zahrnuje prakticky celou oblast zahrnuje prakticky celou oblast ččinnosti innosti 

firmy/organizacefirmy/organizace
•• ddůůleležžitý pro uvitý pro uvěědomdoměěnníí si identity organizace a si identity organizace a 

ccíílenlenéé vytvvytváářřeneníí image organizaceimage organizace



Vývoj informaVývoj informaččnníího audituho auditu

RelativnRelativněě novnováá teoretickteoretickáá discipldisciplíínana
na pomezna pomezíí informainformaččnníí vvěědy, znalostndy, znalostníího a ho a 
informainformaččnníího managementuho managementu
velký potencivelký potenciáál aplikace v praxil aplikace v praxi
v v ČČR je chR je chááppáánníí tohoto pojmu velmi mtohoto pojmu velmi máálo lo 
zzřřetelnetelnéé (v(věěttššinou jen IS/IT)inou jen IS/IT)
jednjednáá se o se o ččinnost, kterinnost, kteráá by mby měěla být la být 
jednou z významných kompetencjednou z významných kompetencíí
informainformaččnníích pracovnch pracovnííkkůů



Firma v informaFirma v informaččnníím vm věěkuku

Rychlý rozvoj informaRychlý rozvoj informaččnníích a ch a 
komunikakomunikaččnníích technologich technologiíí

RostoucRostoucíí objem informacobjem informacíí, kter, kteréé jsou jsou 
zzíískskáávváány, zpracovny, zpracováávváány, ny, čči i 
produkovprodukováány vny v kakažžddéé organizaciorganizaci

ZnalostnZnalostníí ekonomika => potekonomika => potřřeba eba 
neustneustáálléého uho uččeneníí se a rozse a rozššiiřřovováánníí
znalostnznalostníí bbááze organizace a zajize organizace a zajiššttěěnníí
ppřřenosu znalostenosu znalostíí a zkua zkuššenostenostíí z z 
minulosti do budoucna minulosti do budoucna 



ProPročč informainformaččnníí audit?audit?
OdpovOdpověďěď na otna otáázky:zky:

Je komunikace mezi pracovnJe komunikace mezi pracovnííky a ky a 
pracovnpracovníími týmy optimmi týmy optimáálnlníí? ? 
Jsou dostupnJsou dostupnéé informainformaččnníí zdroje zdroje 
optimoptimáálnlněě vyuvyužžity? ity? 
Je image (prezentace smJe image (prezentace směěrem navenek i rem navenek i 
dovnitdovnitřř) v souladu s identitou organizace ) v souladu s identitou organizace 
(zejm(zejmééna pona požžadavky na prezentaci)? adavky na prezentaci)? 
Je internetovJe internetováá prezentace optimprezentace optimáálnlníí
vzhledem k jejvzhledem k jejíímu omu oččekekáávanvanéému pmu přříínosu?nosu?
......



Definice informaDefinice informaččnníího audituho auditu

NNěěkolik pkolik přříístupstupůů, v hlavn, v hlavníích aspektech se ch aspektech se 
shodujshodujíí, zejm, zejmééna:na:

E. E. OOrnarna:: Practical information policies: how to manage Practical information policies: how to manage 
information flows in information flows in organisationsorganisations
C.F.BC.F.Burkurk, F.W. H, F.W. Hortonorton:: InfomapInfomap: a complete guide to : a complete guide to 
discovering corporate information resourcesdiscovering corporate information resources

V V ČČR metodiku rozvR metodiku rozvííjjíí od roku 2000 zejmod roku 2000 zejmééna na 
obobččanskanskéé sdrusdružženeníí SPRIG (SpoleSPRIG (Společčnost pro nost pro 
rozvoj informarozvoj informaččnníí gramotnosti), ve spoluprgramotnosti), ve spoluprááci ci 
s akademickou sfs akademickou sféérourou



PojetPojetíí SPRIGSPRIG

InformaInformaččnníí auditaudit => analýza => analýza 
informainformaččnníích tokch tokůů a systa systéémmůů v rv ráámci mci 
organizace v organizace v šširiršíším pojetm pojetíí, p, přřiiččememžž
zahrnuje takzahrnuje takéé informainformaččnníí výmvýměěnu s nu s 
vnvněějjšíšími subjekty a analýzu celkovmi subjekty a analýzu celkovéé

image a identity spoleimage a identity společčnosti. nosti. 



InformaInformaččnníí audit: východisko pro audit: východisko pro 
znalostnznalostníí management organizacemanagement organizace

 

Znalostní 
management 

 
 
              Znalosti 

    
         Informace Data 



FiremnFiremníí identita: soulad firemnidentita: soulad firemníí
strategie a informastrategie a informaččnníí strategiestrategie

Identita & Image firmy:Identita & Image firmy:

Identita = obraz organizace, který Identita = obraz organizace, který 
sama psama přřijijíímmáá za vlastnza vlastníí

Image = obraz, který nabImage = obraz, který nabíízzíí smsměěrem rem 
naveneknavenek



FiremnFiremníí identita jako soulad identita jako soulad 
firemnfiremníí strategie a informastrategie a informaččnníí

strategiestrategie
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InformaInformaččnníí audit: metodika SPRIGaudit: metodika SPRIG

SamotnSamotnáá realizace informarealizace informaččnníího auditu ho auditu 
mmůžůže probe probííhat na that na třřech ech úúrovnrovníích:ch:

KomplexnKomplexníí informainformaččnníí auditaudit
Audit firemnAudit firemníí/institucion/institucionáálnlníí identityidentity
Audit internetovAudit internetovéé prezentaceprezentace



KomplexnKomplexníí informainformaččnníí auditaudit

KomplexnKomplexníí informainformaččnníí audit odpovaudit odpovííddáá na otna otáázky:zky:

Jsou informace dostupnJsou informace dostupnéé v organizaci efektivnv organizaci efektivněě
vyuvyužžity?ity?
PoskytujPoskytujíí dostupndostupnéé informace optiminformace optimáálnlníí zzááklad klad 
pro rozhodovpro rozhodováánníí??
Jsou informaJsou informaččnníí toky optimtoky optimáálnlníí vzhledem vzhledem 
kk popožžadavkadavkůům a potm a potřřebebáám organizace?m organizace?
PodporujPodporujíí sdsdíílenlenéé informace firemninformace firemníí identitu?identitu?
VytvVytváářřejejíí informace poskytovaninformace poskytovanéé navenek navenek 
žžáádoucdoucíí firemnfiremníí image?image?



Audit firemnAudit firemníí/institucion/institucionáálnlníí identityidentity

Audit identity organizace odpovAudit identity organizace odpovííddáá na otna otáázky:zky:

Je identita v souladu s vizJe identita v souladu s vizíí, posl, posláánníím a hodnotami m a hodnotami 
organizace?organizace?
Je strategie organizace v souladu s identitou?Je strategie organizace v souladu s identitou?
Je informaJe informaččnníí strategie v souladu s firemnstrategie v souladu s firemníí
identitou?identitou?
OdpovOdpovííddáá identita a image potidentita a image potřřebebáám organizace?m organizace?
Podporuje vizuPodporuje vizuáálnlníí styl identitu a image?styl identitu a image?



Audit internetovAudit internetovéé prezentaceprezentace
Audit internetovAudit internetovéé prezentace odpovprezentace odpovííddáá na otna otáázky:zky:

Je struktura internetovJe struktura internetovéé prezentace provprezentace prováázanzanáá a a 
funkfunkččnníí??
Je pouJe použžititéé technicktechnickéé a graficka grafickéé řřeeššeneníí adekvadekváátntníí
ccííllůům prezentace?m prezentace?
OdpovOdpovííddáá prezentace informaprezentace informaččnníím potm potřřebebáám m 
uužživatelivatelůů??
Propaguje prezentace organizaci vhodným Propaguje prezentace organizaci vhodným 
zpzpůůsobem?sobem?
Jsou prostJsou prostřředky na internetovou prezentaci edky na internetovou prezentaci 
vynalovynaložženy efektivneny efektivněě??



Audit internetovAudit internetovéé prezentace IIprezentace II

Skupiny kritSkupiny kritééririíí::
StrukturStrukturáálnlníí
InformaInformaččnníí
FunkFunkččnníí
Tech(nolog)ickTech(nolog)ickáá
MarketingovMarketingováá



ZpZpěětntnáá vazbavazba

Nezbytnost aktualizace a Nezbytnost aktualizace a 
ppřřehodnocovehodnocováánníí

ZpZpěětntnáá vazba z trhuvazba z trhu

PrPrůůbběžěžnnéé výzkumy a evaluacevýzkumy a evaluace



InformaInformaččnníí audit v praxiaudit v praxi
Výsledky auditu internetovVýsledky auditu internetovéé prezentace prezentace 
FilozofickFilozofickéé fakulty UK v Prazefakulty UK v Praze
ZZáákladnkladníí zjizjiššttěěnníí ((--): nedostate): nedostateččnnéé zamzaměřěřeneníí na na 
ccíílovlovéé skupiny, chybskupiny, chyběějjííccíí naviganavigaččnníí prvky, prvky, 
nejednotný vizunejednotný vizuáálnlníí styl.styl.
ZZáákladnkladníí zjizjiššttěěnníí (+): form(+): formáát pro tisk, anglickt pro tisk, anglickáá
verze, indexace v katalozverze, indexace v katalozíích, funkch, funkččnost v rnost v růůzných zných 
prostprostřřededíích.ch.
DoporuDoporuččeneníí: do doby, ne: do doby, nežž bude sjednocen bude sjednocen 
vizuvizuáálnlníí styl, se souststyl, se soustřředit na aktuedit na aktuáálnost lnost 
informacinformacíí, dopln, doplněěnníí naviganavigaččnníích prvkch prvkůů a zlepa zlepššeneníí
kvality elektronickkvality elektronickéé komunikace.komunikace.



Perspektivy informaPerspektivy informaččnníího audituho auditu

InformaInformaččnníí audit je daudit je důůleležžitým itým 
nnáástrojem strojem řříízenzeníí modernmoderníí organizace, organizace, 

napomnapomááhháá zejmzejmééna aktualizovat a na aktualizovat a 
usmusměěrrňňovat firemnovat firemníí/institucion/institucionáálnlníí

strategii a na ni navazujstrategii a na ni navazujííccíí
informainformaččnníí strategii.strategii.



DDěěkujeme za pozornost.kujeme za pozornost.

Ing. Petr OIng. Petr Oččkoko
petrpetr..ockoocko@@ffff..cunicuni.cz.cz
Mgr. Michaela DombrovskMgr. Michaela Dombrovskáá
michaela.dombrovska@ff.cuni.czmichaela.dombrovska@ff.cuni.cz
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