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P RO BLEM ATI KA A CÍ L

S

oftware je jednou z položek rozpočtů, o které se příliš nepřemýšlí, prostě je jaksi automatickou součástí dodávky nových
počítačů. Bez softwaru počítač nefunguje, takže když je třeba,
tak se koupí. Stejně tak se vynakládají velké prostředky na koupi a výrobu informačních systémů a speciálních programů. Tento software je
obvykle tzv. uzavřený, uživateli je dodána jen licence na jeho používání – samotný software nevlastní, může s ním nakládat pouze omezeně a za jeho použití platí často přemrštěné částky. To může být pro
mnoho subjektů nevýhodný stav.
Přitom všechny tyto problémy lze s úspěchem řešit, stačí při
výběru softwarového vybavení vzít v úvahu otevřená řešení, tzv. open-source software, který je mnohdy výhodnější nejen z finančního hlediska, ale především má obrovskou výhodu: používat jej lze bez jakýchkoli omezení, je možné ho sdílet a upravovat na míru. Odstraňuje
také nebezpečnou vazbu na jednoho dodavatele (tzv. vendor lock-in).
Cílem této publikace je přinést informace o open-source softwaru
a odstranit mýty, které kolem něj kolují. Jejím záměrem je dodat objektivní informace včetně srovnání běžných uzavřených řešení a řešení
postavených na open-source. Publikace také obsahuje příklady již
úspěšných nasazení ve veřejném sektoru.
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SO FTWA RE , LI C ENC E
A OTEVŘE N O ST [RKlic]

L

icence hrají důležitou roli ve světě softwaru, ale také v oblasti
umění a dalších, převážně nehmotných, produktů. Zde si popíšeme vlastnosti tzv. open-source licencí; jejich výhody i nedostatky, možnosti použití a související omezení. Také se zastavíme
u mýtů a polopravd, které se o tomto tématu rozšířily kvůli neznalosti problematiky nebo v rámci nepříliš počestných praktik konkurenčního boje.

9

Co je to licence
Licence (nebo lépe licenční ujednání – česká právní terminologie označuje slovem licence až vlastní oprávnění k užívání díla, které je uděleno na základě licenční smlouvy)
umožňuje tvůrcům a distributorům (nejen) softwarového
vybavení stanovovat pravidla, kterými se má řídit nakládání
s distribuovaným produktem. Licence tedy určují práva
a povinnosti uživatelů ve vztahu k licencovanému dílu. Poměrně obsáhlá licenční ujednání doprovázejí téměř všechen
moderní software, i když naprostá většina běžných uživatelů této skutečnosti nevěnuje žádnou pozornost...

Licence v České republice
Novela českého Autorského zákona z roku 2006 již umožňuje navrhovat uzavření smlouvy „neurčitému okruhu osob“
a zároveň lze „vyjádřit souhlas s návrhem i bez vyrozumění
navrhovatele“. To znamená, že do té doby sporná platnost
a vymahatelnost licenčních ujednání např. u softwaru
stahovaného z internetu byla vyřešena. Jako drobný zádrhel by se mohla jevit skutečnost, že za směrodatné
a právně závazné znění se považují originální texty většiny
licencí – přestože existují překlady do češtiny.

Z hlediska distribuce (a modifikací, viz dále) lze opensource licence rozdělit na dvě základní skupiny. První skupinu tvoří licence, které uplatňují princip tzv. copyleftu neboli obráceného copyrightu. Neznamená to však, že by byly
s copyrightem (autorskými právy) v rozporu. Naopak, využívají jej pro své potřeby. Copyleftové licence totiž distribuci
licencovaného produktu podmiňují tím, že bude mít distribuované dílo stejnou licenci jako dílo původní. Jinými
slovy, copyleft spočívá v požadavku, aby byly při další distribuci softwaru zachovány stejné „svobody“, s jakými
uživatel program obdržel, tj. obyčejně musí být software redistribuován se stejnou licencí. Nejznámějším a nejrozšířenějším zástupcem této skupiny je GPL (General Public License), kterou využívá například systémové jádro Linux.

Můžete se setkat nejen s termínem
open-source software, ale také svobodný software. Principiálně se
jedná o stejnou věc a odlišnosti je
možné hledat zejména v ideologickém podkladu.

Proprietární licence
Ještě než se pustíme do zkoumání open-source licencí, je
potřeba zmínit jejich protiklad: licence proprietární, někdy
také nazývané uzavřené. Od open-source licencí se liší tím,
že ve většině případů zakazují modifikaci distribuovaného
díla, omezují či zcela zapovídají další šíření a často také
přiškrcují podmínky použití.
Proprietárních licencí je obrovské množství; s trochou
nadsázky můžeme říci, že co program, to jiná licence. Přesto
jsou obyčejně označovány souhrnnou zkratkou EULA (End
User License Agreement – licenční dohoda s koncovým
uživatelem). Společným rysem drtivé většiny proprietárních
i open-source licencí je důsledné přenesení veškeré zodpovědnosti za používání díla na uživatele.

Definice open-source licence
Open-source licencí rovněž existuje celá řada, ale všechny
mají několik společných znaků. Organizace Open Source
Initiative (OSI), která je všeobecně uznávána jako oficiální
autorita s pravomocí revidovat a schvalovat open-source licence, sestavila desetibodový seznam kritérií, jenž musí
konkrétní licence splňovat, aby mohla být označena za
open-source. Tato kritéria vyjadřují základní principy
fungování open-source vývojového modelu a představují
hlavní výhody open-source licencí, které jsou popsány v následujících odstavcích.

Druhá skupina licencí tuto povinnost odbourává
a umožňuje šíření díla s libovolnou licencí, tj. včetně proprietárních. Takto licencované dílo je tedy možné vzít a distribuovat prakticky bez omezení. Známým zástupcem jsou
licence typu BSD, které vycházejí z licence upravující podmínky používání systému Berkeley Software Distribution
a jeho odnoží (oblíbený operační systém unixového typu).
Této charakteristiky využila například společnost Apple,
Inc., která svůj proprietární operační systém Mac OS X postavila právě na BSD.
Dovolte ještě odbočku k pojmu freeware. Je důležité
rozlišovat mezi open-source softwarem a proprietárním
softwarem, který je distribuován zdarma. Tyto dvě skupiny
se sice často prolínají, ale rozhodně nejsou stejné. Software,
který je označován jako freeware, je zdarma, nenabízí však
žádnou z výhod open-source softwaru. A naopak, opensource software nemusí být zdarma.

Výhody open-source licencí
Používání softwaru distribuovaného s open-source licencí,
stejně jako aplikování open-source licencí na vlastní produkty, přináší řadu výhod. Z hlediska koncového uživatele
by bylo velmi obtížné hledat argumenty mluvící proti nasazení open-source softwaru. Za poslední roky, kdy popularita systému Linux a všeobecné povědomí o otevřených

Software, licence a otevřenost
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technologiích vzrostlo, bylo publikováno množství srovnávacích a případových studií, které posuzují tržní podíl, spolehlivost a stabilitu, výkon, škálovatelnost, bezpečnost i celkové náklady. Ačkoliv všechny tyto ukazatele vyznívají pro
open source příznivě, není od věci připomenout kon-krétní
atributy otevřeného softwaru, které z něj činí dobrou volbu.

Libovolné použití a volná distribuce
a redistribuce
Dílo s open-source licencí je možné legálně šířit, kopírovat,
duplikovat, přeprodávat a v neposlední řadě také používat
pro libovolný účel. V praxi to mimo jiné znamená, že ať už
open-source software získáte jakýmkoliv způsobem (stažení,
zkopírování, koupě), nic vám nebrání jej instalovat na neomezený počet strojů, vytvářet kopie pro vlastní a cizí potřebu,
prodávat v neomezeném množství dalším zákazníkům atd.
Třebaže se to nezdá, i tato vlastnost open source se řídí svými
pravidly. Stanovují je samozřejmě jednotlivé licence.

Možnost úprav, přizpůsobení
Open source znamená otevřený zdrojový kód. Zdrojový kód
je lidsky čitelná podoba počítačového programu neboli
program v surovém stavu. Přístupnost zdrojových kódů je
základním předpokladem pro případné opravy, vylepšení či
jiné modiﬁkace softwaru. Open-source software tuto
možnost uživatelům nabízí.
Možná si říkáte, že to je sice všechno pěkné, ale k čemu
je vám možnost měnit kód programů, když tomu, coby
běžný uživatel, vůbec nerozumíte. Máte pravdu, ale jen
částečně. Jednak je potřeba zdůraznit, že pokud nechcete,
nic vás nenutí zdrojové kódy byť jen spatřit. Skutečnost, že
používáte software s tzv. otevřeným kódem, neznamená, že
musíte s tímto kódem přijít do styku. Pro ty, kdo tuto
možnost nechtějí nebo nemohou využít, jsou k dispozici již
přeložené (zkompilované) softwarové balíky, které lze instalovat a okamžitě používat stejně jako jakýkoliv proprietární program.
Důležitá je však ta možnost – existuje množství situací,
ve kterých je otevřený zdrojový kód nadmíru užitečný. Například pokud již na trhu existuje softwarové řešení, které
téměř vyhovuje vašim představám a požadavkům, ale ne
všechny vlastnosti odpovídají vašim potřebám, open-source software vám nabízí příležitost najmout schopného
programátora a aplikaci přizpůsobit tak, aby vám plně vyhovovala. Vyskytne-li se potřeba produkt rozšířit, specializovat nebo jinak upravit, lze takové změny provést, aniž by
bylo nutné se obracet na původní tvůrce programu. Takový
postup bývá výrazně méně finančně náročný než
programování celé aplikace na zakázku od nuly.

Vše pěkně pod kontrolou
Otevřený kód také znamená, že jej zákazník může – má-li
o to zájem – podrobit kontrole. Pro menší nebo střední

12

Software na úřadech a jeho otevřené alternativy

podniky nemusí být taková možnost zajímavá, ale jedná-li
se o velkou organizaci a řešení takzvaně šité na míru, pak
tato vlastnost otevřeného softwaru zaručuje tolik potřebnou pružnost. Příležitost k provedení interního bezpečnostního auditu kódu oceňují také státní instituce, ve
kterých software slouží k nakládání s citlivými daty. Svobodná licence je pro zákazníka zárukou, že nebude muset
slepě důvěřovat dodavateli, v jehož produktu by se mohly
ukrývat nedostatky, chyby či dokonce škodlivé instrukce.
Jedno z obtížně uchopitelných kritérií je (ne)bezpečnost
kódu, tj. náchylnost k bezpečnostním problémům vycházející z vývojářských chyb. Open-source software může těžit
z toho, že jsou jeho kódy veřejně k dispozici – případné nedostatky programového kódu jsou tzv. na očích. Na rozdíl
od uzavřeného kódu, u kterého se při odhalování
a opravování chyb musí zákazník spolehnout výhradně na
tvůrce softwaru.

Právní bezpečnost
Sledování platnosti licencí proprietárního softwaru představuje nemalou administrativní zátěž. Dodržování licencí
open-source softwaru je snadné. Navíc odpadá hlavní starost: Není třeba řešit, kolik serverových či desktopových licencí té které aplikace nebo operačního systému máte nakoupeno. Software distribuovaný s open-source licencí je
možné legálně instalovat na libovolné množství počítačů.

Vyhněte se vendor lock-inu
Vendor lock-in (neboli závislost na jediném dodavateli) je
nepříjemná situace, do které vás může vmanévrovat používání proprietárního softwaru. Dodavatel softwaru (zejména
pokud se jedná o software vyvinutý pro interní potřeby organizace) může zásadně změnit podmínky distribuce či
cenu svého produktu, může také zbankrotovat nebo prostě
ukončit činnost. V případě použití open source se těchto
komplikací není třeba bát a vy se v takovém případě nemusíte smiřovat s pracnou a nákladnou migrací na zcela novou
aplikaci.
Díky otevřenému kódu může na softwaru začít pracovat
jiný subjekt – často se to stane automaticky, ale také můžete příslušné lidi zaměstnat nebo najmout externě. Podstatné je, že otevřený a dostupný kód, stejně jako licencí
povolená možnost provádět modifikace, vám zaručují kontinuitu softwaru bez ohledu na situaci původního dodavatele. Využívání standardizovaných formátů pro ukládání dat
zároveň zaručuje možnost jednodušší migrace na jiná řešení, pokud se to ukáže jako nutné.

Výhody pro vývojáře a distributory
Z pohledu vývojářů a tvůrců softwarových produktů je open
source zajímavý především proto, že nabízí možnost čerpat
z velmi rozsáhlé kolekce open-source programů a knihoven,

které již někdo naprogramoval dříve. Při uzavřeném modelu
vývoje je nutné veškerou funkčnost vytvořit od nuly, zakoupit hotové řešení od dalšího dodavatele a nebo se spolehnout na využití open-source softwaru s liberální licencí (viz
zmíněné BSD a Mac OS X). V případě open-source vývoje lze
pro začlenění do vlastního projektu přizpůsobit existující
implementaci s open-source licencí.

Technická podpora z celého světa
Další výhodou je zapojení tzv. komunity. Má-li vyvíjený produkt otevřené zdrojové kódy, mohou se opravování chyb,
přípravy nových funkcí nebo připomínkování účastnit i další
zainteresované strany. Nespočet firem všech velikostí se
podílí na vývoji a neustálém zlepšování open-source
programů, protože je pak samy mohou využít pro svoji potřebu nebo jako základ dále nabízených služeb.

Jak vydělat peníze
Zákazník nekupuje software, který by tak jako tak mohl ve
většině případů získat zdarma třeba prostřednictvím internetu. Místo toho platí za služby, které dodavatel k danému softwarovému produktu nabízí. Obyčejně se jedná o instalaci, konfiguraci a pozdější administraci jednotlivých
systémů nebo celé infrastruktury. Typickým příkladem jsou
internetové servery poskytující obsah (operační systém, databáze, webserver) nebo integrované firemní systémy
(ukládání dat, sdílené desktopy, správa zákazníků).

Mýty a polopravdy
Nejpoužívanější svobodnou licencí je GPL, a proto je také nejčastěji předmětem pomýlených výkladů a divokých spekulací.
Samotné znění GPL je poměrně jednoznačné a i pro laika je
text dostatečně čitelný. Přesto však mnohdy dochází k nepochopení základních principů, které tato licence vyjadřuje.

Nakažení virem GPL
GPL někteří lidé označují za virální licenci, protože vyžaduje,
aby bylo vše, v čem je použito dílo licencované GPL, distribuováno opět s GPL. Populární mýtus proto straší představou, že bude nutné uvolnit veškerý kód interně vytvořených firemních aplikací, dojde-li ke „kontaminaci“ GPL.
Skutečnost je taková, že GPL upravuje pouze podmínky
(re)distribuce, nikoliv podmínky používání. V souladu s licencí je tedy naprosto v pořádku, pokud je GPL kód využit
v produktu, který si firma ponechá a nikomu jeho vnitřnosti
neukáže. Pokud není kód šířen dále, není důvod jej otevírat
a komukoliv zpřístupňovat.
S tím souvisí lichá obava číslo dvě. Odpůrci open source
často poukazují na to, že s otevřenou licenční politikou není
možné vydělat peníze, protože open source přikazuje dávat
vše bezplatně. Není to tak. Produkt, ve kterém byl použit
open-source kód, nemusí být odevzdáván zadarmo. Nemusí

být vůbec odevzdáván, ale je-li přeci jen distribuován, může
být za něj účtována libovolná částka. Tím pádem není pravda, že by kdokoliv mohl požadovat program (za peníze nebo
zdarma), který je distribuován s open-source licencí, jak se lze
občas dočíst – autor či distributor open-source softwaru není
licencí nikterak nucen své dílo komukoliv poskytovat.

Open source „nekomerční“?
Některé výpady ještě v nedávné minulosti obviňovaly opensource software z toho, že narušuje ekonomické prostředí,
protože je často možné jej získat zdarma. Ve stejném duchu
se nesly útoky na tvůrce open source, kteří byli zoufalou
konkurencí označováni za komunisty a jejich dílo za antikapitalistické (a v USA za protiamerické). Jak je jistě
patrné z předchozích odstavců, open-source software vůbec není nekomerční. Právě naopak: Celosvětový obchodní
obrat firem, které svou strategii založily na open source, dosahuje každoročně miliard dolarů.

Open-source software má často mnoho
tvůrců a není zřejmá odpovědnost
Z hlediska odpovědnosti se open-source software nijak neliší
od toho proprietárního. V obou případech nemusí být odpovědnost žádná (v případě českého práva však existují i právní
názory, že do určité míry ji má tvůrce vždycky) nebo ji na sebe
někdo vezme. Pro uživatele je v tomto ohledu obvykle partnerem ten, kdo mu software dodal. Smluvně si lze stanovit
v podstatě libovolné záruky, zcela bez ohledu na licenci.
Dále je třeba si uvědomit, že i proprietární software může obsahovat nebo využívat i nějaký open source (pokud to
jeho licence umožňuje). Dodavatel to nemusí výslovně zmínit a poznat se to dá například jen podle nějaké drobné
zmínky v dokumentaci nebo v informacích o programu. Odpovědnost za dodaný software se samozřejmě vztahuje na
celek včetně open-source částí.

Nebojte se open source
Z open-source licencí není třeba mít obavy. Nejedná se o nic
obskurního nebo nebezpečného a otevřené licence přinášejí řadu nezanedbatelných výhod jak pro uživatele, tak pro
tvůrce a distributory softwaru. V České republice zajišťuje
platná zákonná úprava ucelený právní rámec, na jehož základě je možné založit výklad všech běžně používaných
typů licencí. Záleží jen na konkrétní situaci a specifických
požadavcích autorů i uživatelů softwaru, jaký druh licence
pro své potřeby zvolí.

Používáním uzavřených formátů škodí
stát sobě i občanům [LIuzf]
Uzavřený nebo otevřený ale nemusí být pouze software, ale
také dokumenty, které vytváří. Dokonce lze říct, že u nich
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otevřenost/uzavřenost hraje ještě větší roli než u softwaru,
protože má mnohem rozsáhlejší dopady.
Celosvětová akce Den otevřených formátů (Document
Freedom Day) upozorňuje 28. března na to, že způsob, jakým jsou ukládány soubory v počítačových programech, by
měl být veřejně popsaný a standardizovaný.

Stát závislý na jednom výrobci
Státní správa a samospráva však často používá uzavřené datové formáty kancelářských balíků, jako jsou .doc nebo .xls,
a vytváří tak dokumenty, které budou za pár let obtížně zpracovatelné; pro korektní zobrazení a zpracování těchto dokumentů je obvykle nutné koupit program, který s nimi dokáže
pracovat. Tyto programy nejsou dostupné všem uživatelům
(a daňovým poplatníkům). Vzniká závislost státu na jednom
dodavateli a stejný přístup se vyžaduje po občanech. Tento
způsob je drahý a špatný – snižuje možnost konkurenčního
soutěžení, je nepružný a do budoucna nejistý.
Významným negativem je také fakt, že se technická
struktura takového formátu mění podle vůle jeho výrobce
a ten tak nutí zákazníka (kterým je také stát) k zakoupení
nových verzí svých programů. V neposlední řadě dochází
k nerovnému konkurenčnímu boji, protože výrobce popis
datové struktury chrání a nezveřejňuje. Konkurence má tedy omezené nebo žádné možnosti tyto uzavřené formáty
používat.

Řešení: otevřené formáty
Existují přitom datové formáty kancelářských programů,
které jsou z technického hlediska otevřené, veřejně přístupné a tedy kontrolovatelné.
Úřady je ovšem převážně ignorují a často komunikují
prostřednictvím formátů, které lze otevřít jen v některých
programech. Nutí tak daňového poplatníka, aby si koupil
konkrétní program. Řešením je používat otevřené datové
formáty, například OpenDocument Format.
Technická struktura takového formátu je popsaná a veřejně známá, OpenDocument Format je mezinárodní ISO standard. Data uložená v těchto souborech jsou čitelná nezávisle
na operačním systému nebo typu zařízení. Existuje velké
množství programů, které s tímto formátem pracují, například
kancelářský balík Apache OpenOffice nebo LibreOffice. Neexistuje závislost na jednom výrobci. Apache OpenOffice/LibreOf-

fice lze získat zdarma a používat ho na úřadech, ve školách,
v domácnostech, ve firmách a kdekoliv jinde.
Mezi formáty lze zařadit také komunikační protokoly.
Otevřenost v tomto případě znamená, že protokoly využívané k vnější komunikaci na serverech úřadů nebo jiných
organizací jsou plně zdokumentované a tato dokumentace
je veřejně k dispozici. Výhodou je samozřejmě využití standardizovaných protokolů, například těch, které byly přijaty
jako standardy v rámci celosvětové platformy IETF.
Z hlediska otevřenosti lze zmínit ještě „otevřená data“,
tedy přístup k určitým datům (rejstříkům, statistickým či
dopravním datům atd.) za stejných podmínek pro všechny.
Pokud jsou určitá data z veřejné správy přímo poskytována
jen vybraným subjektům, brání to vytváření různých užitečných aplikací nad těmito daty, nehledě o možných
problémech při přístupu k datům pro toho, kdo by je nějak
potřeboval využít.

Jak je to v Evropské unii?
Generální ředitelství pro informatiku (DIGIT) při Evropské
komisi má za úkol „umožnit Komisi účinně využívat informační a komunikační technologie při dosahování svých organizačních a politických cílů“. Zahrnuje to i přípravu definic, na jejichž základě pak Komise vydává svá doporučení
a nařízení. V roce 2008 byla vydána druhá verze tzv. Evropského pracovního rámce pro interoperabilitu (EIF). Ten mimo jiné obsahoval definici otevřených standardů, jejichž
použití Komise vyžaduje. Koncem roku 2010 byl EIF Komisí
přijat coby příloha sdělení „Cesta k interoperabilitě evropských veřejných služeb“.
Publikované znění definuje otevřený standard jako takový, který je dostupný bezplatně nebo jen za symbolický
poplatek. Kromě toho není zatížen jinými okolnostmi, které
by jeho opakované použití jakkoliv omezovaly. Související
duševní vlastnictví (jako patenty) by mělo být dostupné
rovněž bezplatně, a to navždy.
Nutno podotknout, že i v České republice existuje tzv.
Doporučení k aplikaci zákona o svobodném přístupu
k informacím. Vydalo jej v roce 2007 dnes již neexistující Ministerstvo informatiky. K doporučovaným formátům patří
i zmiňovaný OpenDocument Format; naneštěstí se jedná
pouze o doporučení, a tak se jím státní správa nemusí řídit
(podobně jako se nikdo nemusí řídit sděleními EK).

portál uživatelů OpenOffice a LibreOffice

Vše o kancelářském balíku
OpenOffice a LibreOffice
14

Software na úřadech a jeho otevřené alternativy

OPE N-S OURCE SO FTWARE JAKO
KO NKU REN ČN Í A LTER N AT I VA

C

o je to open-source licence a software jsme si již představili, nyní se podíváme, jaký software je
vlastně ten otevřený a co nám může nabídnout. S mnohým open-source softwarem jste se již
určitě setkali a možná o tom ani nevíte a zcela jistě jej, minimálně nepřímo, denně používáte.
Vypsat všechen open-source software by vydalo rozhodně na velmi dlouhou knihu, která by se
ihned po svém dokončení stala zastaralou, protože svobodný software vzniká vlastně každý den. Zde
si ve stručnosti představíme léty prověřený a oblíbený open-source software jako alternativu
k aplikacím a nástrojům ze světa uzavřeného softwaru, typicky zastoupeného výrobky firmy Microsoft, Adobe a dalších. Některé programy představíme jen ve stručném výpisu alternativ, ale pro ty
„důležitější“, jako je například kancelářský balík, je zde připraveno obsáhlé shrnutí jejich vlastností
a kvalit.

Považujete tento materiál za
přínosný, nebo máte výhrady?
Vyjádřete se v dotazníku!

Jako poděkování obdržíte e-knihu zdarma!

Vyplnit dotazník
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Operační systémy
Operační systém je základem, bez něj je počítač jen drahá
ozdoba. V současné době jsou nejpoužívanějším systémem
různé verze Windows od společnosti Microsoft. Open-source alternativu v tomto případě představují různé linuxové
distribuce, například Ubuntu, openSUSE, Fedora, Debian
a další, případně operační systémy z rodiny BSD pro serverové potřeby.

Kancelářský balík
Nejznámějším open-source kancelářským balíkem je v současné době asi Apache OpenOffice a v poslední době také
LibreOffice, který z něj vychází. Kromě nich jsou k dispozici
i další balíky jako například Calligra Suite nebo GNOME Office. Svými funkcemi a součástmi ve velké míře odpovídají
konkurenčnímu balíku Microsoft Office, nejde však o kopie
či snahu kopie vytvářet.
Základními součástmi obvykle bývá nástroj pro psaní
textů, tabulkový kalkulátor a nástroj pro tvorbu interak-

tivních prezentací. Někdy bývají zařazovány i další součásti
určené například pro tvorbu databází či jednoduchý
grafický editor.

Webové prohlížeče
Webové prohlížeče s otevřenou licencí zastupuje především
Mozilla Firefox, populární Google Chrome má některé nesvobodné součásti, ale existuje jeho zcela otevřená varianta Chromium poskytující stejné prostředí i funkce. Existují samozřejmě
i další, například Konqueror, Flock nebo Epiphany.

Poštovní klienti
Z rodiny Mozilla pochází i oblíbený „pošťák“ Mozilla Thunderbird. Jeho alternativou může být například populární
Evolution či Kmail. Obsahují nejen rozhraní pro e-mailovou
komunikaci, ale také plánování, úkoly a kalendáře. Díky doplňkovým funkcím z nich lze vytvořit rozsáhlou aplikaci,
která směle konkuruje aplikacím jako Microsoft Outlook.

Calligra Sheets, tabulkový kalkulátor

Open-source software jako konkurenční alternativa
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Správce souborů Dolphin – snadný přístup k dokumentům

Správci souborů
Pokud si za operační systém zvolíte některou z linuxových
distribucí, správce souborů figuruje jako nedílná součást
pracovního prostředí. Může to být například Nautilus či
Dolphin. Pokud toužíte po náhradě populárního Total
Commanderu, můžete sáhnout po muCommanderu či

Věděli jste, že populární Total
Commander není zdarma? Málokdo
si to uvědomuje, ale po měsíci používání si jej musíte buď zakoupit, nebo přestat používat. Za licenci pro
jednoho uživatele utratíte 40 švýcarských franků (asi 850 korun).

1

http://liberix.cz/svobodny-software/doporuceny-software/

2

http://proc.linux.cz/ekvivalenty.html
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jCommanderu, které jsou oba dostupné pro všechny hlavní
operační systémy. V Linuxu jej spolehlivě nahradí Krusader.

Práce s grafikou a multimédii
Častým argumentem proti svobodnému softwaru je nedostatek profesionálních aplikací pro práci s grafikou a multimédii. I když je s tím možno částečně souhlasit, je lepší tuto
debatu přenechat skutečným profesionálům – pro domácí
i poloprofesionální použití existuje open-source aplikací
dostatek.
Pro tvorbu grafiky se nabízí nástroje GIMP (bitmapová
grafika) a Inkscape (vektorová grafika). Pro správu a úpravu
fotografií je zde Darktable, digiKam nebo Shotwell, sazbu
dokumentů zajistí Scribus a videa nastříhá OpenShot nebo
PiTiVi. Přehrávání hudby zase obstará populární VLC nebo
MPLayer.
Další tipy na zajímavý svobodný software můžete najít
například na stránkách Liberixu1 či na Linux.cz2 Nyní se již
podíváme na vybraný open-source software podrobněji.

Linux – svobodný
operační systém
Nejdůležitější částí softwarové výbavy počítače, která je ale
často opomíjena a zapomínána, je operační systém. Pro
většinu uživatelů počítače je hlavním a jediným operačním
systémem Microsoft Windows a o tom, že jej mají ani mnoho
nepřemýšlejí, natož aby přemýšleli o nějakých alternativách.
Ve světě svobodného softwaru je hlavním operačním systémem Linux, respektive tzv. „linuxové distribuce“.
Linuxové distribuce představují již hotový kompletní systém, který „někdo“ z dostupného systému sestavil a připravil
tak, aby koncovému uživateli poskytl plnohodnotný nástroj
pro práci s počítačem a všechny činnosti z toho vyplývající.
Tím někým může být v podstatě kdokoli od studenta
vysoké školy, který se jen baví a učí, přes nadnárodní IT
společnost s obratem v řádech sta milionů až miliard dolarů, až po vědecké centrum se světovým věhlasem.
Důsledkem toho je, že takovou distribuci si může udělat
prakticky každý, takže jich máme skutečně požehnaně –
přesné číslo bychom zjišťovali jen velmi těžko, ale určitě je
to mnoho přes tisíc. Těch skutečně důležitých, o nichž se
zde budeme bavit, je ale jen pár a pro běžného člověka
vlastně ani nejsou na první pohled k rozeznání a je vcelku
jedno, jakou si kdo zvolí.

Ubuntu
Ubuntu je mezi linuxovými distribuce relativně nové (první
verze je z roku 2004), ale o to větší pozornost na sebe strhává. Ubuntu a Canonical, britská společnost, která stojí za
jeho vývojem, poprvé vsadila na „obyčejné“ uživatele
a jejich počítače. Oproti ostatním „velkým hráčům“, kteří cílili spíše na velké firmy a servery, to byla zajímavá strategie,
která ale rychle přinesla své ovoce. Ubuntu posunulo svobodný software hodně dopředu a díky svému zaměření na
uživatele si jich brzy našlo velmi mnoho, a pokud někdo
dnes zná Linux, minimálně v polovině případů to bude díky
Ubuntu. Ubuntu v dnešní době míří i na tablety a chytré telefony a je často nasazován i ve školství, státní správě
i nadnárodních korporacích3.

Fedora, RHEL a ti druzí
Americká společnost Red Hat a její dvě distribuce Fedora
a Red Hat Enterprise Linux (zkráceně RHEL), nám posloužili

již v příkladu výše – miliardového obratu dosáhl Red Hat již
v roce 20124 a to jen díky open-source technologiím. RHEL
patří mezi špičku v IT řešení pro velké korporace i státní
správu a Fedora představuje skutečnou technologickou
špičku open-source technologií.
RHEL nám také nepřímo posloužil i v dalšímu příkladu
„tvůrců“ linuxových distribucí – jelikož se jedná o svobodný
software, jeho upravenou verzi může pro svou potřebu
volně používat i Evropská organizace pro jaderný výzkum
CERN. Jejich Scientific Linux5 je také zcela volně k dispozici
komukoli, kdo projeví zájem.

openSUSE
SUSE nabízí kvalitní řešení jak pro uživatele, tak pro firmy,
pro které jsou určeny varianty SUSE Enterprise Desktop
(SLED) a SUSE Enterprise Server (SLES). Pro nás je zajímavé,
že na SUSE běží například některé služby České pošty6 a také systému Czech Point7. SUSE se také těší velké popularitě
v Německu, odkud původně pochází.

Debian GNU/Linux
Z uvedených distribucí je Debian jediný, za nímž nestojí
žádná velká komerční firma, která by se starala o jeho vývoj.
Debian se svou dvacetiletou historií je výsledkem práce
jednotlivců, kteří na něm pracovali a pracují obvykle
dobrovolně, bez nároku na honorář. I přesto (nebo právě
proto) je Debian po léta etalonem stability a funkčnosti
a v jeho zdrojích softwaru (o nich níže) se nachází desetitisíce aplikací a nástrojů. Protože se však stále jedná
o otevřený software, mnoho jeho částí mají na svědomí placení vývojáři, a to ať již v rámci jiných projektů, tak také jako
výsledek práce firem, které Debian dále používají, spravují
a nasazují.

Android
Asi nejrozšířenější linuxovou distribucí je systém Android.
Najdeme ho ve většině dnes prodávaných chytrých telefonů, tabletů a dalších mobilních přístrojů8. Jeho základem je
Linux, nad kterým firma Google vytvořila vrstvu pro běh
mobilních aplikací. Někteří výrobci mobilních zařízení si
systém dále přizpůsobují, hlavně z hlediska vzhledu a ovládání. Pro Android je k dispozici obrovské množství aplikací
pro všemožné účely.

3

http://www.canonical.com/about-canonical/resources/case-studies

4

http://www.redhat.com/about/news/press-archive/2012/3/red-hat-reports-fourth-quarter-and-fiscal-year-2012-results

5

https://www.scientificlinux.org/

6

http://www.novell.cz/cs/aktuality/pripadove-studie/ceska-posta-s-p.html

7

http://www.novell.cz/cs/aktuality/pripadove-studie/czech-point.html

8

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_operating_system#Market_share
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Linux versus Windows – Který
z nich je lepší
Proč tedy vlastně vsadit na otevřený software i u té nejdůležitější, ale často opomíjené součásti počítače, operačního systému? Na většině dnešních osobních počítačů nalezneme komerční a uzavřený systém Microsoft Windows, srovnávat dva
produkty je vždy těžké, být objektivní ještě těžší. My se o to zde
pokusíme, podíváme se na oba systémy z pohledu uživatele
i správce a srovnáme si náklady na provoz i pořízení a snad tak
odpovíme na otázku, který systém je vlastně lepší. [LJliwi]
Platí, že zatímco na moderních linuxových distribucích
vás bude provázet „nesnesitelná lehkost instalace“ (téměř
na jedno kliknutí), ve Windows se zatím nelze zbavit
zdlouhavého proklikávání dialogů – a to většinou ani v případě aktualizace programů.

Instalace programů ve Windows

Průvodce instalací programu

V Microsoft Windows je třeba rozdělit „svět“ na dvě části. Na
software, který přímo nebo nepřímo patří k Windows, a na
ten, který k systému nepatří. První skupina se instaluje, aktualizuje a odinstalovává pomocí nástrojů systému, u softwaru z druhé skupiny může být situace různá.

který pomocí série dialogů provede uživatele procesem instalace. Začíná obvykle přivítáním, pak se odsouhlasí licenční
podmínky, definuje rozsah instalace, vybere cílová složka, cílové místo ve stromě nabídky Start, spustí se vlastní instalace
a po jejím skončení může průvodce nabídnout třeba přečtení
novinek o programu nebo jeho spuštění.

Software „mimo Windows“

Software „z Windows“

Zatím je pořád nejčastějším způsobem instalace softwaru
metoda použití tzv. průvodce. Je to instalační program, obvykle vytvořený pomocí některého k tomu určených nástrojů,

Samotný operační systém Windows nabízí určitou skupinu
softwaru, který se buď instaluje hned přímo se systémem,
anebo ho lze doinstalovat později. Pro doinstalaci nebo

Ovládací panely ve Windows
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Správce softwarových balíčků Synaptic

naopak odinstalaci těchto programů slouží ovládací panel
Funkce systému Windows. Lze se k němu dostat z panelu
Programy a funkce.

Instalace programů v Linuxu
Základem každého linuxového instalačního systému je balíček – soubor obsahující nějaký program, knihovnu či různá
data (dejme tomu třeba tapety na plochu). Balíček lze nainstalovat, odinstalovat, aktualizovat na novější verzi (nebo
naopak „ponížit“ na verzi starší).
Vrcholnou součástí balíčkového systému jsou pak
zdroje softwaru neboli repozitáře balíčků. Repozitář je
úložiště, ve kterém jsou k dispozici balíčky a které o těchto
balíčcích poskytuje různé informace.
Typická linuxová distribuce má své vlastní, velmi rozsáhlé repozitáře. Tam si každý najde programy a data,
o které má zájem (lze procházet nabídkou repozitářů, vyhledávat podle názvu, popisu či obsahu atd.), a může
rovnou instalovat. Že je k provozu nějakého programu potřeba ještě něco jiného – knihovny, data, další program?
Žádný problém – balíčkové systémy umějí řešit závislosti
mezi balíčky a automaticky doinstalovat vše potřebné.
Balíčky bývají elektronicky podepsané vydavatelem
distribuce. Lze tak kontrolovat, zda se instalují opravdu jen

„originální“ balíčky a ne takové, které nějaký útočník pozměnil k obrazu svému. Tím lze výrazně přispět k bezpečnosti systému.
Pro instalaci programů bývají obvykle potřeba práva
administrátora (roota). U linuxových distribucí, kde se využívá samostatný administrátorský účet (což je většina; něco
jiného je distribuce Ubuntu a odvozeniny), je potřeba před
manipulací s balíčky zadat administrátorské heslo, aby
mohl instalovat či odebírat programy jen ten, kdo je k tomu
skutečně oprávněn.

Pracovní prostředí Windows
a linuxových systémů
Systém Windows 7 má klasické prostředí odpovídající konceptu WIMP. Základem je pracovní plocha, na níž mohou být
umístěny ikony pro spouštění aplikací a otevírání souborů
s daty (prostřednictvím asociace typu souboru s aplikací).
Při některé z hran plochy (standardně dole) je tzv. hlavní
panel s tlačítkem pro přístup k programům („Nabídka
Start“), ikonami pro spouštění aplikací, tlačítky spuštěných
programů, ikonami běžících programů (upozorňovací oblast) a případně dalšími komponentami. Specialitou je, že
pokud má spuštěná aplikace ikonové tlačítko na panelu,
změní se na tlačítko spuštěného programu.
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Systém Windows 8 celkově vychází z předchozí verze 7,
některé vlastnosti má však podstatně jiné. Pracovní plocha
vypadá téměř stejně jako u Windows 7, nepočítáme-li
graficky zjednodušený panel, okna atd. Chybí ale tlačítko
pro spouštění aplikací (viz dále) a místo toho má systém
navíc „obrazovku Start.“ Nenajdeme zde ani postranní
panel s miniaplikacemi.
V případě linuxových systémů je situace složitější.
Jednak existují různé linuxové distribuce (jejichž tvůrce si
systém sestaví podle svého), ale i v rámci téže distribuce
může být na výběr několik řešení pracovního prostředí. Zde
bude řeč o prostředích KDE a GNOME.
V současných verzích KDE se prostředí velmi podobá tomu, které je popsáno u Windows 7 - tedy plocha s ikonami,
hlavní panel s tlačítky, okna aplikací. Úplně stejné to ale
není ani náhodou. V první řadě je třeba zmínit větší počet
pracovních ploch (standardně 2), mezi kterými se lze přepínat. Na každé ploše lze mít umístěna okna například podle
činností (práce/zábava apod.).

Hlavní nabídka linuxového prostředí KDE

Ale samotná plocha není stejná. Dokonce v případě distribuce openSUSE 12.2 vypadá ve výchozím stavu jinak –
nejsou na ní přímo ikony, nýbrž miniaplikace (widget) se
složkou plochy, kde jsou teprve ikony. To lze ale snadno
změnit, možností zobrazení je více. Když už jsme u widgetů
– ty zde nejsou vázány na postranní panel, lze je umístit
kamkoli, měnit jejich velikost, otáčet je apod.
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Prostředí KDE má ještě jednu specialitu, a to jsou „aktivity“. Je to vlastně další stupeň oddělení různých způsobů
používání počítače. V každé aktivitě lze mít určitým způsobem nadefinován vzhled a chování prostředí; mezi aktivitami se pak přepíná podle potřeby. Instalace již obsahuje
předpřipravené aktivity.
Prostředí GNOME opět může v různých distribucích vypadat různě. Stále se ale jedná o klasické prostředí. V tomto
případě má hlavní panel nahoře a na něm jsou všechny
funkce pro práci v prostředí – tlačítko pro spouštěcí nabídku, tlačítka spuštěných aplikací, stavové ikony atd.

Náklady na pořízení a provoz
Kompletně vyčíslit náklady na operační systém není vůbec
jednoduché. Rozhodně to totiž nekončí pořízením systému,
nýbrž je třeba brát v úvahu i další náklady, a to přímé i nepřímé. V zásadě to lze shrnout do následujícího seznamu:
1. přímé pořizovací náklady (licence operačního systému, médium apod.)
2. dodatečné pořizovací náklady (klientské licence,
nutný doplňkový software...)
3. náklady na instalaci systému
4. náklady za zaškolení uživatelů
5. náklady na podporu a aktualizace
6. náklady na upgrade
7. náklady na správu systému
8. náklady z rozdílu ceny aplikací
9. náklady z rozdílu ceny hardwaru
10. náklady na nižší efektivitu
Přímé pořizovací náklady jsou vcelku jasné. Jsou to peníze
zaplacené za krabici nebo licenci (ať už jednotlivou nebo
nějakou formu multilicence). Nemusejí mít jednorázovou
formu, mohou být rozloženy do „předplatného“, kdy se platí
nějaký pravidelný poplatek a lze pořídit vždy nejnovější
verzi systému (případně i některou starší).
Dodatečné pořizovací náklady vyplývají z toho, že
jednak nemusí být k dispozici všechny potřebné systémové
nástroje (které přímo nabízí jiný operační systém; například
vhodný zálohovací software, virtualizační nástroje, serverový software, kancelářský software a mnoho dalšího), ale
také že licence nemusí pokrývat všechny způsoby užití
a potřebný počet uživatelů. Aby byl takový systém plně použitelný a srovnatelně funkční s jiným, musí se tyto náklady
vynaložit.
Náklady na instalaci systému mohou mít formu placené
služby, složky ceny hardwaru (kde je systém předinstalován) nebo nákladů na vlastní práci. Patří do nich i poinstalační nastavování, je-li potřebné.
Náklady na zaškolení uživatelů vznikají v případě, že se
pořizuje nový systém či nová verze systému, případně že se
systémem začne pracovat nový uživatel, který s ním zatím

nemá dostatečné zkušenosti. Tyto náklady mohou mít opět
přímou formu (platba za školení apod.), ale i nepřímou
(vnitrofiremní školení, samoškolení).
Do nákladů na podporu a aktualizace patří široká škála
služeb, které mohou, ale také nemusí být poskytovány. Na
jednom konci je nulová podpora bez aktualizací, na druhém
pak třeba non-stop (24x7) telefonická podpora, časté aktualizace, rychlé opravy hlášených chyb atd. Je třeba říci, že
může existovat i podpora, která nepřináší žádné náklady
(podpora komunity zdarma), ale bývá zcela bez záruky.
Pokud se uvažuje, že bude systém za života hardwaru
upgradován, má smysl se zabývat i náklady na tento upgrade (pokud nejsou zahrnuty do nákladů na podporu a aktualizace, případně do pořizovacích nákladů). Některé systémy
se neupgradují, protože podporují plynulý upgrade pomocí
postupných kroků. Tam tato položka zcela postrádá smysl.
Každý systém bývá potřeba do určité míry spravovat –
provádět aktualizace (bývají do značné míry automatické,
ale někdy může být potřeba ruční zásah), měnit nastavení,
vytvářet uživatelské účty, instalovat software apod. Správa
může být realizována svépomocí (pak je „placena“ časem
určeným na produktivní práci) nebo interním či externím
správcem (ten je placen, ať už fixně, nebo podle množství
vykonané práce).
Opomíjenou položkou bývají náklady na rozdílnou cenu
aplikací. V některých případech má buď stejná aplikace pro
různé systémy různou cenu, nebo je potřeba použít rozdílné
aplikace za rozdílné ceny. Tyto „náklady“ mohou být i záporné, protože se musí uvažovat vždy relativně vůči jinému
systému. Podobné je to i v případě hardwaru – ne všechno
je schopné fungovat s každým systémem.
Totéž platí i pro poslední druh nákladů, který je také vždy relativní. Jsou to náklady na nižší (resp. vyšší – pak jsou
náklady záporné) efektivitu práce oproti jinému systému.
Jestliže uživatel vykoná méně práce, než by vykonal s jiným
systémem, znamená to nutnost mít na daný objem práce
větší počet lidí. Proto i toto jsou zcela reálné náklady, které
musí mít své místo při porovnávání operačních systémů.

Nákladové modely operačních systémů
Podstatná část nákladů na operační systém může být
pokryta nákladovým modelem toho kterého systému. Pro
tyto případy se pak počítání obvykle o něco zjednoduší,
i když ne vždy.

Krabicový software
Při nákupu „krabice“ se zaplatí určité peníze. Pokrývají licenci
na užití systému, instalační médium, které je v krabici obsaženo, případně i různě obsáhlé příručky, které mohou
usnadnit zaškolení uživatelů. V ceně může být i určitá úroveň
podpory (obvykle časově omezená) včetně aktualizací.

OEM software
V tomto případě bývá cena systému zahrnuta do ceny hardwaru, kde je systém nainstalován. Může být uvedena jako
samostatná položka, ale také nemusí. Příručky ani instalační médium se obvykle neposkytují, na druhou stranu
není potřeba provádět instalaci (její cena je také zahrnuta
v ceně systému). Pro OEM verze je charakteristické, že podporu poskytuje dodavatel hardwaru, jinak je situace velmi
podobná té u krabicového softwaru.

Multilicence
Zde je situace velmi podobná jako u krabicového softwaru,
s tím rozdílem, že se instalační médium pořídí pouze jednou
(pokud vůbec – systém lze získat také stažením ze serveru
výrobce), totéž příručky. Podobné jako u krabice je to
i s podporou.

Předplatné
Cena se neplatí jednorázově, nýbrž se platí nějaké částky
v určitých intervalech. Za to je zajištěna možnost pořízení
(případně i upgradu) systému do dohodnutého maximálního
počtu a různá úroveň podpory (trvající po dobu předplatného, ale nemusí se vztahovat na staré systémy, pokud se neupgradují). S médii a příručkami je to jako u multilicencí.

Model „vše zdarma“

Počítáme náklady
Některé složky celkových nákladů (TCO, Total Cost of Ownership) na operační systém se počítají snadno, jiné velmi obtížně.
Vždy je potřeba pracovat s konkrétním případem firmy nebo
organizace, pro abstraktní případy se musí vytvořit model, pro
který se náklady vypočítají (přičemž samozřejmě pro jiný
model může výsledek vyjít úplně jinak).
Samostatnou oblastí je počítání nákladů při využití pro
osobní potřebu, případně v prostředí dobrovolnické práce.
Řadu nákladových položek zde lze ocenit pouze spotřebovaným časem – a tady velmi záleží na tom, jak si který
člověk svůj volný čas cení (a pro jakou konkrétní činnost,
která ho může, nebo nemusí bavit).

U systémů, kde to licence dovoluje, není třeba za užití systému nic platit. Současně je k dispozici i omezená podpora
(zajišťovaná obvykle uživatelskou komunitou nebo tvůrcem
systému, ale bez jakýchkoli záruk), aktualizace a možnost
upgradu. Instalační médium (pokud je potřeba ve fyzické
podobě) a příručky ale bývají placené.

Příklady z praxe
Podívejme se nyní na dvě modelové situace. Každá z nich
postihuje určitý typ firem/organizací, přičemž by samozřejmě šlo podobně vytvořit mnoho jiných modelů, pro které by
situace vypadala odlišně. Ovšem kdo má zájem, může si ta-
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kový model vytvořit a provést pro něj potřebné výpočty. Zajímavé by to bylo pro velkou firmu, ale tam by šlo v drtivém
počtu případů o heterogenní řešení, vzhledem k historii
(pokud se nebuduje firma na zelené louce) a ke specifickým
potřebám.
Pro každou z uvedených modelových situací budou
zvoleny tři způsoby řešení. Jeden bude zahrnovat operační
systémy Microsoft Windows (konkrétně Windows 7 na desktopech a Windows Server na serverech), druhý linuxové distribuce „zdarma“ a třetí „komerční“ linuxové distribuce.
I tady lze pochopitelně sestavovat řešení různě, kromě volby stejného systému všude lze tedy připravit i řešení heterogenní (typicky takové, že bude vždy nějaký počet počítačů
s Windows, kde poběží ten software, který na Linuxu provozovat nelze – nejčastěji nějaké účetnictví apod.).
Dále je třeba stanovit další parametry hodnocení. Období pro výpočet bude pětileté, protože jednak je to běžný
interval pro obměnu IT prostředků, také je to zřejmě
nejdelší období, pro které se dají dělat nějaké odhady
(s ohledem na obtížnou předvídatelnost technického
i cenového vývoje). Nebude se uvažovat zaškolování uživatelů, kteří se během období vymění, ani náklady na rozdílnost hardwaru. U nákladů na správu se budou všechny
operační systémy považovat za srovnatelně spolehlivé.

Malá firma
Prvním modelovým příkladem je malá firma s pěti počítači,
bez serveru, používající počítače na běžné kancelářské administrativní práce, prohlížení webu, e-mailovou komunikaci apod. Z aplikačního softwaru se tedy používá kancelářský balík, e-mailový klient, webový prohlížeč, klient
k datové schránce a „malý“ účetní program (oboje na dvou
počítačích). O hardware a software se stará externí firma,
Položka

Časová báze* [měs.] Jedn. cena [Kč]

které se platí 3000 Kč měsíčně, v čemž je (kromě garance
dostupnosti) maximálně osm hodin vyžádané práce, nadlimitní služby stojí 600 Kč/hod.
Jako první řešení pro výpočet zvolím to, které je pravděpodobně nejrozšířenější – tedy operační systém Microsoft
Windows 7 Professional ve verzi OEM. Systém je předinstalován, proto samotná instalace již nic nestojí (prodejci
obvykle nabízejí hardware s předinstalovaným OEM systémem za stejnou cenu jako holý hardware, cenu navyšuje jen
licence Windows 7). Při zprovoznění vyžaduje každý stroj
zhruba hodinu práce na své nastavení a na doinstalaci a nastavení aplikací. U dvou počítačů bude třeba připočítat
zhruba půlhodinu navíc pro ISDS klienta a účetní program.
U kancelářského balíku je na výběr více možností. Pro
porovnání zahrnu do výpočtu jak proprietární software
(reprezentovaný programem Microsoft Office 2010/2013 pro
podnikatele s elektronickou licencí), tak open-source software (konkrétně LibreOffice 3.6). Možností je ale samozřejmě mnohem více. Jako klient k datové schránce může sloužit například Datovka od CZ.NIC, ale i tady je mnoho jiných
možností. Účetním programem může být třeba FlexiBee (výhodou je fungování na více systémech) nebo Helios Red
(pouze pro Windows, ale lze provozovat i v Linuxu
prostřednictvím Wine). Cenu za účetní software nebudu nijak
započítávat, už proto, že se může lišit podle různých faktorů.
U nákladů na zaškolení uživatelů budu počítat jednu
hodinu času (společné školení), bez ohledu na druh systému (vycházím z předpokladu, že uživatelé dosud používali
pravděpodobně systém Windows XP, čili jakýkoli nový systém je pro ně určitou změnou). Odhad času na správu je
okolo jedné hodiny na každý počítač měsíčně. Zapsáno do
tabulky to celé vypadá následovně – nejprve pro variantu
s Microsoft Office:
Celk. cena [Kč]
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Podíl [%]

Pořízení OS

60

14 000

14 000

2 800

6,4

Instalace
a nastavení

60

1 800

1 800

360

0,8

Rozdíl ceny
aplikací

60

21 000

21 000

4 200

9,7

Zaškolení
uživatelů

60

600

600

120

0,3

Náklady na
správu

1

3 000

180 000

36 000

82,8

217 400

43 480

Tabulka 1 Náklady v případě použití Microsoft Office

*

Roční cena [Kč]

Časová báze je doba, na kterou se vztahuje jednotková cena, 60 zde tedy znamená kalkulaci na pět let.
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Položka

Časová báze [měs.]

Jedn. cena [Kč]

Celk. cena [Kč]

Roční cena [Kč]

Podíl [%]

Pořízení OS

60

14 000

14 000

2 800

7,1

Instalace
a nastavení

60

1 800

1 800

360

0,9

Rozdíl ceny
aplikací

60

0

0

0

0,0

Zaškolení
uživatelů

60

600

600

120

0,3

Náklady na
správu

1

3 000

180 000

36 000

91,6

196 400

39 280

Tabulka 2 Náklady v případě použití LibreOffice

Situace, když se jako kancelářský balík použije LibreOffice,
je znázorněna v tabulce 2. Z tabulek je vidět hned několik
věcí. Jednak že výměnou kancelářského balíku se ušetří
okolo 10 % celkových nákladů. To samozřejmě za předpokladu, že nevzniknou žádné nové náklady (ani v záporném smyslu) a že efektivita práce bude v obou programech stejná. Jak tomu bude v praxi, je těžké hodnotit a ani
to není účelem. Co je ale ještě významnější, je zcela zásadní
podíl nákladů na správu na celkových nákladech. Tvoří
zhruba 83, resp. 92 % celku, proto jakákoli úspora se zde
promítne do celkových nákladů (zde je to samozřejmě specifické tím, že náklady mají své minimum, pod které nelze
jít; v praxi může být ale správa řešena tak, že náklady snížit
půjdou).
Dalším systémem bude Linux, konkrétně Ubuntu, získané stažením instalačního obrazu a nainstalované na
všechny stroje. Kancelářským balíkem bude opět LibreOffice; je standardní součástí balíku, proto se jím není třeba
zvlášť zabývat. Ručně se bude instalovat pouze účetní softPoložka

Časová báze [měs.]

Jedn. cena [Kč]

ware a klient datové schránky. Na každý stroj připadne opět
hodina na instalaci/konfiguraci + půl hodiny na software
pro dva počítače. Viz tabulka 3.
Z tabulky vidíme, že náklady na správu tvoří již téměř
99 % celkových nákladů. Je to logické, protože jednorázové
náklady byly jen na instalaci a zaškolení. Oproti variantě
s Windows + Microsoft Office náklady klesly o 16 %, oproti
Windows + LibreOffice o 7 %. Opět se potvrzuje již to, co
bylo řečeno výše: Klíčová je minimalizace nákladů na
správu, pak se i zvýší význam snižování nákladů na pořízení.
Reprezentantem „placeného“ Linuxu (s garantovanou
podporou) zde bude SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED)
s podporou ve verzi Standard. Budu uvažovat o platbě
s roční periodou (tříletá je levnější, ale je třeba brát v úvahu
časovou hodnotu peněz). Kancelářským balíkem bude opět
LibreOffice, který je obsažen v distribuci.
Využití tohoto Linuxu je v tomto případě dražší cestou
než využití Windows. Vychází dokonce i dráže než kombinace Windows + Microsoft Office. Srovnávání je ale těžké,
Celk. cena [Kč]

Roční cena [Kč]

Podíl [%]

Pořízení OS

60

0

0

0

0,0

Instalace
a nastavení

60

1 800

1 800

360

1,0

Rozdíl ceny
aplikací

60

0

0

0

0,0

Zaškolení
uživatelů

60

600

600

120

0,3

Náklady na
správu

1

3 000

180 000

36 000

98,7

182 400

36 480

Tabulka 3 Náklady v případě použití Ubuntu
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Položka

Časová báze [měs.]

Jedn. cena [Kč]

Celk. cena [Kč]

Roční cena [Kč]

Podíl [%]

Pořízení OS

12

12 000

60 000

12 000

32,9

Instalace
a nastavení

60

1800

1 800

360

1,0

Rozdíl ceny
aplikací

60

0

0

0

0,0

Zaškolení
uživatelů

60

600

600

120

0,3

Náklady na
správu

1

3 000

180 000

36 000

98,7

242 400

48 480

Tabulka 4 Náklady v případě využití SLED

vzhledem k tomu, že SLED Standard má podporu 12 × 5
s reakční dobou čtyři hodiny, kdežto podpora u Windows
OEM závisí na tom, co je schopen zajistit dodavatel počítačů.

Střední organizace
Druhým příkladem je středně velká (podle českého měřítka)
příspěvková organizace, využívající sto stolních počítačů,
pět notebooků a dva fyzické servery (na kterých běží dohromady pět virtuálních serverů – souborový, databázový, poštovní, intranet/extranet a adresářové služby). Aplikační
software je stejný jako u malé firmy, navíc je jen software
pro provoz serverů a tři instalace grafického softwaru
(rastrového i vektorového); účetní software se používá na
pěti strojích. Výpočetní prostředky spravuje interní administrátor zaměstnaný na poloviční úvazek, náklady na jeho
práci jsou 500 Kč/hod.
První řešení bude opět postavené na Windows, i nyní na
desktopech/noteboocích ve verzi Windows 7 Professional.
Při tomto počtu se již může vyplatit multilicence, zvlášť
Položka

Časová báze [měs.]

Jedn. cena [Kč]

pokud organizace může využít například licenčního programu SELECT. Záleží na konkrétní situaci – pro jednoduchost
budu uvažovat cenu 2 500 Kč za licenci, bez ohledu na způsob pořízení (do čehož by spadly i náklady na instalaci).
U serverů bude použit systém Microsoft Windows Server
2008 Standard; je potřeba samozřejmě připočítat také klientské licence pro všechny desktopy a notebooky.
Co se týká aplikačního softwaru, bude situace podobná
jako u malé firmy. Opět jsou dvě možnosti volby kancelářského balíku. Grafický software jako takový nyní řešit nebudu, pouze jeho instalaci. Školit se bude postupně ve skupinách po dvaceti, celkem sto uživatelů. Správa bude v tomto
případě počítána trochu jinak, vzhledem k centralizaci. Na
každý virtuální server připadnou dvě hodiny měsíčně, na
stanici pak čtvrt hodiny. Viz tabulka 5.
Druhá varianta kancelářského balíku je shrnuta v tabulce 6. Náklady na správu již relativně klesly. Je to dáno tím,
že díky využití serverů je správa centralizovaná a vyžaduje
méně práce na uživatelských strojích. Kancelářský balík tu
Celk. cena [Kč]

Podíl [%]

Pořízení OS

60

386 000

386 000

77 200

18,0

Instalace
a nastavení

60

58750

58 750

11 750

2,7

Rozdíl ceny
aplikací

60

315 000

315 000

63 000

14,7

Zaškolení
uživatelů

60

2 500

2 500

500

0,1

Náklady na
správu

1

23 125

1 387 500

277 500

64,5

2 149 750

429 950

Tabulka 5 Náklady při využití systémů Microsoft Windows a Office
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Položka

Časová báze [měs.]

Jedn. cena [Kč]

Celk. cena [Kč]

Roční cena [Kč]

Podíl [%]

Pořízení OS

60

386 000

386 000

77200

21,0

Instalace
a nastavení

60

58 750

58 750

11750

3,2

Rozdíl ceny
aplikací

60

0

0

0

0,0

Zaškolení
uživatelů

60

2 500

2 500

500

0,1

Náklady na
správu

1

23 125

1 387 500

277 500

75,6

1 834 750

366 950

Tabulka 6 Náklady při využití Microsoft Windows a LibreOffice

Položka

Časová báze [měs.]

Jedn. cena [Kč]

Celk. cena [Kč]

Roční cena [Kč]

Podíl [%]

Pořízení OS

60

0

0

0

0,0

Instalace
a nastavení

60

58 750

58 750

11 750

4,1

Rozdíl ceny
aplikací

60

0

0

0

0,0

Zaškolení
uživatelů

60

2 500

2 500

500

0,2

Náklady na
správu

1

23 125

1 387 500

277 500

95,8

1 448 750

289 750

Tabulka 7 Náklady při použití Ubuntu a LibreOffice

Položka

Časová báze [měs.]

Jedn. cena [Kč]

Celk. cena [Kč]

Roční cena [Kč]

Podíl [%]

Pořízení OS

12

262 000

1 310 000

262 000

47,5

Instalace
a nastavení

60

58 750

58 750

11 750

2,1

Rozdíl ceny
aplikací

60

0

0

0

0,0

Zaškolení
uživatelů

60

2 500

2 500

500

0,1

Náklady na
správu

1

23 125

1 387 500

277 500

50,3

2 758 750

551 750

Tabulka 8 Náklady při nasazení SLED a SLES
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má v celkových nákladech o něco větší význam než v předchozím příkladu – právě především proto, že je levnější správa
prostředků. Serverový software je v dostatečně vyhovující
podobě obsažen již přímo v systému Windows Server.
Jako Linux bude použita opět distribuce Ubuntu, situace bude tedy podobná jako v prvním případě. Lze ji použít
jak na desktopy, tak na servery. I tady je serverový software
obsažen již přímo v distribuci a není třeba ho řešit zvlášť.
Kancelářským balíkem bude opět LibreOffice.
Do značné míry se opakuje situace z malé firmy, tedy že
výrazně dominují náklady na správu. Ovšem při porovnání
s variantou založenou na Windows tu (na rozdíl od malé firmy) nastal výraznější pokles – o 21 % při použití LibreOffice,
resp. o 33 % při použití Microsoft Office (u Windows). Tady
už pořizovací cena, tedy její snížení na nulu, hraje významnou roli.
Placený Linux bude reprezentován distribucí SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) na desktopech a noteboocích, resp. SUSE Linux Enterprise Server (SLES) na serverech. Úroveň podpory bude opět v obou případech
Standard, tj. 12 × 5 s reakcí do čtyř hodin.
Opět získáváme nejdražší řešení, tentokrát ještě podstatně výrazněji (což je dáno i tím, že podpora serverové
verze Linuxu od SUSE je mnohem dražší než u desktopové
verze), navzdory využití „množstevní slevy“ na podporu
systému. Pořízení včetně podpory tvoří skoro polovinu celkových nákladů.

Je dražší používat Windows nebo Linux?
Jednoznačný závěr neexistuje. Může být dražší/levnější jeden i druhý systém – záleží hlavně na tom, zda je potřeba
podpora a na jaké úrovni. Významný podíl na celkových nákladech mají náklady na správu. Je žádoucí je minimalizovat, což nedílně souvisí s tím, jak moc ten který systém
potřebuje nějakou ruční nebo poloautomatickou údržbu.
Náklady na správu mohou být ovlivněny i znalostmi a zkušenostmi správců, tedy jak rychle a efektivně jsou schopni
řešit problémy a hlavně jim předcházet.

Linuxjebezpečný–Mátov krvi [MDkrv]
Linux je jedním z fenoménů současnosti. Jistě lze konstatovat, že se jedná o vlajkovou loď open-source i svobodného softwaru. Tento operační systém, který v některých oblastech (servery a superpočítače) dokonce předehnal
konkurenci a dosáhl největšího tržního podílu.
Existuje však řada oblastí, kam Linux proniká spíše obtížněji, třeba do oblasti soukromých (domácích) počítačů,
firemních pracovních stanic nebo do oblasti školních počí-

tačů. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je obava z neznámého a související obava z dopadu na bezpečnost. O bezpečnosti Linuxu i open source koluje řada mýtů a chybných
domněnek. Zde se je pokusíme vyvrátit a ukázat, že z pohledu počítačové bezpečnosti mají Linux i open source řadu
vlastností, které mohou bezpečnost podpořit a zvýšit.

Bezpečnost operačního systému
Bezpečnost je kompromis. K dosažení určité hladiny bezpečnosti je vždy třeba něco obětovat, ať už je to čas, nebo
vynaložené prostředky. Ať se snažíte jakkoliv, nikdy nemůžete něco zabezpečit stoprocentně. Vždy bude existovat
určité, byť třeba jen velmi malé riziko. Ať už se jedná o bezpečnost informačního systému, nebo jediného počítače,
nelze pominout roli operačního systému jako softwarového
„srdce“ počítače. Jeho bezpečnost sice není to jediné, co je
třeba zajistit (přinejmenším je třeba zvážit také bezpečnost
používaných aplikací, zejména síťových aplikací), ale i tak je
nesmírně důležitá, ba přímo klíčová.
Linux je v dnešní době nejpoužívanějším open-source
operačním systémem. Je nasazován na osobních počítačích, serverech, superpočítačích, ale také třeba mobilních
telefonech. Bezpečnost Linuxu bývá i jedním z důvodů jeho
nasazování v kritických informačních systémech. Příkladem
může být londýnská burza9, která provedla migraci na Linux
ze systému založeného na Microsoft Windows, přičemž
jedním z udávaných důvodů byla i bezpečnost.
Bezpečnost a stabilitu Linuxu oceňuje také americká
vesmírná agentura NASA, která nedávno rozhodla o přechodu na Linux u počítačů používaných na mezinárodní
kosmické stanici ISS10. Již řadu let ho ale používá v jiných
oblastech, například v laboratoři raketových pohonů (kde
měl velký význam například pro sondu Curiosity vyslanou
na Mars) nebo pro zpracování dat ze satelitů a vesmírných
sond11.
Při posuzování bezpečnosti Linuxu je třeba na ni nahlížet ze dvou pohledů, a sice z pohledu na Linux jako takový,
tedy jeho technologické charakteristiky, a z pohledu na Linux jako open source (nebo svobodný software, chcete-li).

Bezpečnost open-source softwaru
Řada mýtů o bezpečnosti Linuxu pochází z mýtů o bezpečnosti open source. Čím je vlastně charakterizován open
source? Mj. dostupností zdrojového kódu, tedy člověkem čitelné podoby počítačového programu. Výsledkem je, že
prakticky kdokoliv může nahlížet do zdrojového kódu opensource softwaru. Někteří se na základě toho začali do-

9

http://osspraxe.cz/wp-content/uploads/2011/04/open-source-praxe_1-2011_web.pdf

10

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2267703/nasa-migrates-iss-laptops-from-windows-to-linux

11

http://www.100tb.com/blog/?p=485
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mnívat, že to oslabuje bezpečnost takového softwaru a že
má v této oblasti proprietární software, který zdrojový kód
tají, podstatnou výhodu. Praxe však ukazuje, že je to skutečně pouze mýtus, který nemá s realitou příliš společného.
Open source dokonce přináší z hlediska bezpečnosti i jisté
výhody. Samotné utajování zdrojového kódu prokazatelně
nezabraňuje útočníkům nacházet a zneužívat bezpečnostní
chyby, což potvrdí přehled bezpečnostních problémů nalezených u libovolného proprietárního softwaru, třeba
u Windows 712.
Eric Raymond, zakladatel hnutí open source, sepsal esej
nazvanou The Cathedral and the Bazaar13 (Katedrála
a bazar), ve které zmiňuje podstatný fakt, a sice, že do
zdrojového kódu open-source softwaru může nahlížet jak
potenciální útočník, tak značné množství vývojářů, ať již
příležitostných, či stálých. Čím více takových „očí“, tím více
chyb se podaří objevit a opravit. Z toho také vyplývá, že případnou chybu může opravit kdokoliv – není třeba čekat na
to, až se výrobce rozhodne problém řešit. V praxi linuxových
distribucí existuje dokonce více úrovní vývojářů, kteří se
starají o bezpečnost systému i aplikací. První úroveň tvoří
samotní vývojáři daného softwaru, druhou úrovní jsou tvůrci distribucí, kteří tento software začleňují do svých repozitářů. Obě úrovně řeší bezpečnostní problémy.
Je jasné, že ne každý open-source projekt má značné
množství vývojářů a uživatelů. O menší projekty se zajímá
méně lidí, vyvíjí je méně lidí, takže i méně lidí prochází
zdrojový kód. Na stranu druhou, takový software bude zase
podstatně méně atraktivní pro útočníky (méně uživatelů =
méně potenciálních obětí). Stejně tak je třeba zmínit, že
velké open-source projekty jako linuxové jádro, webový
server Apache, nejpoužívanější linuxové distribuce apod.
mají síly vyčleněné speciálně pro řešení bezpečnostních
problémů (bezpečnostní týmy, hlášení o bezpečnostních
problémech atd.).
Poměrně zajímavý výzkum14 v této oblasti provedla
společnost Veracode. Ten prokázal několik věcí. Za prvé,
open-source software má srovnatelnou úroveň bezpečnosti
s proprietárním softwarem. Za druhé, chyby jsou u opensource softwaru opravovány rychleji než v případě proprietárního softwaru. To je velmi důležité, neboť doba od
ohlášení chyby po dobu dostupnosti opravy je z hlediska
bezpečnosti klíčová – čím kratší, tím menší riziko, že se
v tomto časovém okně útočníkovi podaří zjištěnou chybu
využít. A konečně za třetí – open source má výrazně méně
potenciálních zadních vrátek než proprietární či outsourcovaný software. To ostatně dává smysl už z výše uvedené12

http://secunia.com/advisories/product/27467/?task=statistics

13

http://www.catb.org/~esr/writings/homesteading/cathedral-bazaar/

14

http://www.veracode.com/reports/index.html

15

http://www.wired.com/software/coolapps/news/2004/12/66022

16

http://www.coverity.com/library/pdf/open_source_quality_report.pdf

ho, neboť je-li zdrojový kód otevřený, vidí jej více nezávislých očí, a proto je výrazně obtížnější do něj propašovat případná zadní vrátka. U proprietárního softwaru je to podstatně jednodušší, neboť zdrojový kód vidí a má pod
kontrolou jediný subjekt na trhu.
Stanfordská univerzita provedla čtyřletý výzkum15 jádra
Linuxu a zjistila, že zkoumaná verze obsahovala 985 chyb
v celkem 5,7 milionech řádků zdrojového kódu, což představuje 0,17 chyby na tisíc řádků kódu, zatímco u proprietárního softwaru byl univerzitou Carnegie Mellon v Pittsburghu zjištěn průměr 20–30 chyb na tisíc řádků kódu. Tato
čísla alespoň řádově potvrzuje i studie open-source softwaru od Coverity, která zkoumala celkem 32 populárních
open-source projektů (např. Linux, Apache, PHP, Mozilla Firefox, MySQL, PostgreSQL atd.) a zjistila průměrnou hodnotu 0,434 chyby na tisíc řádků kódu.

Bezpečnost Linuxu
Druhým pohledem na Linux z hlediska bezpečnosti je pohled na samotné vlastnosti Linuxu, na to, jak je postaven,
jak se spravuje, ale také jak vlastně vypadá svět Linuxu.

Systém bez antiviru
Asi první zvláštní zjištění uživatelů přecházejících z Microsoft Windows na Linux je absence antivirového softwaru.
I když pro Linux existuje řada antivirů, týkají se zejména oblasti serverů, tedy filtrování elektronické pošty. Malware
(obecně škodlivý software) pro Linux sice existuje, ale téměř
se nešíří (výjimkou je oblast serverů; stává se, že dlouho neaktualizované nebo vyloženě špatně nastavené servery
umožní útočníkům průnik).
Domácí uživatel se nemá čeho bát, zejména pokud svůj
systém aktualizuje. Je samozřejmě třeba dodat, že velkou
část dnešních útoků tvoří sociální inženýrství, které se
vhodně sestavenými zprávami snaží od uživatele vyloudit
různé informace jako např. přihlašovací údaje k bankovním
službám apod. – před těmito hrozbami uživatele ochrání
pouze zdravý rozum v kombinaci se zdravou úrovní podezřívavosti.

Heterogenní prostředí
Často se uvádí, že absence malwaru na Linuxu je záležitostí
jeho nízkého tržního podílu, alespoň na desktopech. Ačkoliv
toto určitě jistou roli hraje, Linux má řadu zajímavých
vlastností, které jeho bezpečnost podporují. První z nich je
heterogenní prostředí. Linux není jeden konkrétní systém,
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existuje řada linuxových distribucí, kterých je celkem přes
tři stovky. I když mainstream tvoří jen několik, i těch několik
představuje rozmanité prostředí, což je podpořeno na jedné
straně krátkým vývojovým cyklem (šest měsíců u řady distribucí) a na straně druhé variabilitou softwaru v rámci distribucí – vezměte si jen otázku výběru grafického prostředí,
kterých má Linux celou řadu. Totéž platí pro prohlížeče,
poštovní klienty, webové servery atd. Sestavit za takových
okolností malware pro Linux je nesmírně obtížné, protože
mezi jednotlivými uživateli mohou být obrovské rozdíly
v použitém softwaru a použitých verzích daného softwaru.
V případě majoritního systému je situace pro útočníky nepoměrně příznivější – existuje několik málo verzí systému,
které obsahují určitou strukturu výchozích aplikací.

Unixové základy, právo ke spuštění
Jako operační systém vychází Linux z Unixu, systému s dlouhou
tradicí a architekturou, která přináší některé bezpečnostní výhody. Narážím zde zejména na práci se spustitelným kódem. V systémech Windows je spustitelnost nějakého souboru dána jeho
názvem (přesněji řečeno příponou). V Linuxu je třeba programu
explicitně přiřadit právo ke spuštění. To pomáhá zabránit nechtěnému spuštění rizikového kódu.

Centralizovaná správa softwaru
V Linuxu je software spravován centrálně, přes správce
balíčků. Dostupný software je zpřístupněn a udržován výrobcem distribuce v tzv. repozitářích. Jednotlivé balíčky
jsou digitálně podepsány a správce balíčků si podpisy ověřuje před tím, než software nainstaluje. Centralizovaná
správa softwaru tak efektivně pomáhá zabránit případnému
infikování systému při instalaci softwaru z neznámého
zdroje. Zde je také třeba zmínit, že na rozdíl od jiných systémů obsahují repozitáře linuxových distribucí nepřeberné
množství softwaru, které pokrývá drtivou většinu softwaru
dostupného pro Linux. Jen pro představu, distribuce Debian obsahuje celkem více než 29 tisíc balíčků.
Distribuce se starají o bezpečnostní aktualizace, a to
veškerého softwaru z repozitářů. I to pomáhá zvýšit úroveň
bezpečnosti, neboť se nestává, že by v systému zůstával
software, který není aktualizovaný. V případě jiných systémů se o to často musí postarat každá aplikace sama za sebe
(s výjimkou aplikací pocházejících od výrobce systému, ale
těch bývá velmi málo).

Bezpečnostní rozšíření
Pro Linux existuje řada rozšiřujících bezpečnostních mechanismů, které pomáhají zejména v oblasti serverů zajišťovat bezpečnost systému i síťových aplikací. Tyto projekty
nalézají uplatnění při nasazení Linuxu v korporátním
prostředí a prostředí, kde bezpečnost hraje klíčovou ro17
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li. Zajímavou práci (PDF)17 na téma bezpečnostní infrastruktura v podnikovém prostředí vydal Hewlett-Packard.

Pozor na lidský faktor
Už z povahy věci je Linux software jako každý jiný, tj. software obsahující chyby. Bezpečnost vždy stojí a padá s lidmi,
kteří se na její tvorbě i podpoře podílejí. Neexistuje tedy nic
jako „bezpečný operační systém“. Systém není bezpečný
sám o sobě, vždy závisí na konkrétním použití a na uživateli.
Přesto, bezpečnost open-source softwaru je přinejmenším srovnatelná, ne-li lepší v porovnání s proprietárními řešeními. Linux obsahuje řadu vlastností, které k jeho
bezpečnosti přispívají a činí tak proces jeho zabezpečení
jednodušší v porovnání s jinými systémy.

Srovnání LibreOffice, Apache
OpenOffice a Microsoft Office
Pro a proti dvou největších konkurentů na poli operačních
systémů bychom měli za sebou. Nyní se podíváme na (po
webovém prohlížeči) pravděpodobně nejpoužívanější
aplikaci, respektive skupinu aplikací – kancelářský balík.[LJoff]
Úvahy o kvalitách kancelářských balíků a o jejich
vhodnosti pro použití doma, ve firmách, v neziskových organizacích apod. patří v dnešní době k častým tématům
diskusí. Zde se pokusíme přinést přehledné srovnání různých vlastností tří nejvýznamnějších kancelářských balíků.

Co, jak a kde se srovnává
Následující srovnání má sloužit v první řadě jako vodítko
pro ty, kteří právě teď stojí před rozhodnutím pořídit si kancelářský balík pro běžné použití. Bude se jednat o srovnání
balíků LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
Professional. Testovací platformou bude systém Microsoft
Windows 7 Professional, 64bitová verze (což je nyní nejčastější systém pořizovaný na počítače do firem).
Poznámky:
1. Část kódu je i pod jinými (obecně permisivnějšími)
svobodnými licencemi. Vzhledem k charakteru licence LGPL existují i modifikace balíků obsahující
rovněž proprietární kód.
2. Balík je poskytován pod různými licencemi – krabicové, OEM, multilicence, licenční program SELECT
pro školství atd.
3. Některé firmy poskytují placené modifikované balíky
(kde je předmětem platby licence k přidanému proprietárnímu softwaru, případně doplňkové služby).

Microsoft Word

Licence, instalace, operační systémy
LibreOffice 3.4

Apache OpenOffice 3.3

Microsoft Office 2010

Licence

svobodná (hlavně LGPL1)

svobodná (hlavně LGPL1)

proprietární2

Cena

zdarma3

zdarma3

od cca 2000 Kč4

Instalátor lze stáhnout

ano

ano

ano

Instalátor lze získat
na médiu

ano5

ano5

ano6

Velikost instalátoru

189 MB7

129 MB8

900 MB

Podporované OS

Microsoft Windows
(XP a novější), GNU/Linux,
Mac OS X,
neoficiálně další OS

Microsoft Windows
(XP a novější), GNU/Linux,
Mac OS X, *BSD, Solaris,
některé další

Microsoft Windows
(XP SP3 a novější), Mac OS X
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Paměťová náročnost
LibreOffice 3.4

Apache OpenOffice 3.3

Microsoft Office 2010

Paměťová náročnost9
(prázdný dokument v textovém procesoru)

76 MB

77 MB

39 MB

Paměťová náročnost9
(3 textové dokumenty, 2 tabulkové
dokumenty, 1 prezentace)

195 MB

209 MB

116 + 70 + 47 MB10

Datové formáty
LibreOffice 3.4

Apache OpenOffice 3.3

Microsoft Office 2010

Možnost otevření dokumentu
z libovolné aplikace11

ano

ano

ne

Export do PDF

ano14

ano14

ano14

Export do PDF/A

ano, PDF/A-1a

ano, PDF/A-1a

ano, PDF/A-113

Import PDF

ano (do aplikace Draw)

ano (do aplikace Draw)

ne

Podpora ODF

1.214

1.214

ODF 1.1, neúplná

ODF

ODF

Podpora OOXML

neúplná (většina pokryta)

neúplná (většina pokryta),
jen čtení

ISO/IEC 29500 Strict (jen čtení),
ISO/IEC 29500 Transitional

Podpora binárních formátů
Microsoft Office15

neúplná (většina pokryta)

neúplná (většina pokryta)

ano

Možnost publikace/sdílení16

web (v doplňcích: wiki, blogy,
Google Docs, Zoho a další)

web (v doplňcích: wiki, blogy,
Google Docs, Zoho a další)

web, SharePoint, blogy17

4. Cena se odvíjí od varianty balíku (různé programy
v sadě), druhu licence a uživatele (nejlevnější je
verze pro studenty a domácnosti za cca 2000 Kč při
pořízení s novým počítačem; krabicová verze stojí
od 2800 Kč, ale lze ji používat až na 3 počítačích).
5. Rozšiřování na médiích není omezeno. Některé obchody nabízejí CD/DVD s verzí pro Windows, instalační
CD/DVD systému GNU/Linux běžně obsahují instalační
balíčky LibreOffice nebo Apache OpenOffice.
6. Krabicové verze, lze také objednat samostatně (za
poplatek).
7. Multijazyčná verze (včetně češtiny), neobsahuje nápovědu v češtině (dalších 9 MB).
8. Český instalátor včetně nápovědy.
9. Paměťová náročnost je měřena jako velikost „pracovní sady“ (working set) bezprostředně po
spuštění, resp. po otevření náhodně zvolených
dokumentů uvedených typů.
10. Na rozdíl od LibreOffice a Apache OpenOffice se
jednotlivé aplikace spouští samostatně (v případě
programu Excel dokonce pro každý dokument
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11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

zvlášť), proto jsou paměťové požadavky uvedeny
jednotlivě (nelze je aritmeticky sčítat).
Tím je myšlena možnost přímo otevřít z jedné
aplikace balíku dokument jiné aplikace (např.
z Writeru (LibreOffice) tabulkový dokument nebo
z Excelu (Microsoft) prezentaci).
Podpora výstupu do PDF je ve všech balících v zásadě kompletní. LibreOffice a Apache OpenOffice mají
rozsáhlejší možnosti konfigurace výstupu.
Není jasné, o kterou verzi formátu PDF/A-1 se jedná
(zda 1a, či 1b).
Oba balíky podporují ODF 1.2 ve standardizované
i rozšířené verzi, ale i starší verze 1.0 a 1.1.
Tím jsou myšleny binární formáty Microsoft Word,
Excel atd., používané v Microsoft Office verzích
1997–2003 (.doc, .xls, .ppt atd.).
Jsou uvedeny pouze možnosti výchozí instalace
(bez přidání doplňků).
Lze si přímo vybrat z předdefinovaných blogů (např.
WordPress nebo Blogger) či použít jiný, pokud podporuje formát MetaWebLog.

Textový procesor
Datové formáty
LibreOffice Writer

Apache OpenOffice Writer

Microsoft Word

Import formátů1

ODF, OOXML, MS Word (verze 5–2003, XML), OpenOffice.org 1,
StarOffice, StarWrite, Lotus WordPro, WordPerfect, RTF, T602,
HTML, holý text

OOXML, ODF, MS Word (verze
6–2003, XML), WordPerfect, MS
Works, RTF, HTML, holý text

Export formátů2

ODF, OOXML, MS Word
(verze 6–2003, XML), RTF,
HTML, PDF, holý text

OOXML, ODF, MS Word (verze
97–2003, XML), MS Works, RTF,
HTML, PDF, XPS, holý text

ODF, MS Word (verze 6–2003,
XML), RTF, HTML, PDF, holý text

Jazykové nástroje
LibreOffice Writer

Apache OpenOffice Writer

Microsoft Word

Automatické opravy

tabulka náhrad, výjimky, opravy častých chyb3, dokončování
slov4, automatické texty, další akce

tabulka náhrad, výjimky, opravy
častých chyb3, další akce

Kontrola pravopisu
a gramatiky – volba jazyka

celý text, odstavec, výběr

celý text

Synonyma

nepříliš rozsáhlá zásoba5

středně rozsáhlá zásoba6

Dělení slov

automatické (styl odstavce, vlastnosti odstavce), ruční

automatické, ruční

České slovníky

komunitní

Microsoft ve spolupráci
s ÚJČ AV ČR

Tisk, hromadná korespondence
LibreOffice Writer

Apache OpenOffice Writer

Microsoft Word

Možnosti tisku

rozvržení7, rozsah, výběr druhu objektů9,
tisková úloha10, náhled11

rozvržení7, rozsah, okraje8,
výběr druhu objektů9,
tisková úloha10, náhled11

Hromadná
korespondence – druhy

dopis, e-mail, obálka, štítek

dopis, e-mail, obálka, štítek

Hromadná
korespondence – zdroje dat

ruční vytvoření, databázové soubory (LibreOffice Base12, MS
Access, DBF), tabulky (ODF, MS Excel, CSV), textové soubory

ruční vytvoření, kontakty
(Outlook), databázové soubory
(MS Access, DBF), tabulky (MS
Excel, CSV), připojení (ODBC,
MS Data Link), textové
dokumenty (MS Word, ODF,
RTF, HTML, holý text)

Poznámky:
1. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací, tj. ODF
v případě LibreOffice a Apache OpenOffice, resp.
OOXML v případě Microsoft Office.
2. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací (viz 1).
3. Různé opravy typu „první dvě písmena velká“, nechtěné stisknutí Caps Lock, „cizí“ uvozovky apod.

4. Dokončování založené na slovech použitých v dokumentu (s případnou ruční úpravou) a na globálním
slovníku.
5. Aplikace jen málokdy dokáže najít synonymum pro
slovo nebo slovní spojení.
6. Aplikace dokáže najít synonymum pro slovo nebo slovní
spojení častěji než u bodu 4, ale u mnoha slov selže.

Open-source software jako konkurenční alternativa

33

7. Počet stránek na list papíru a související nastavení.
8. Lze nastavovat jiné okraje, než jsou nastaveny ve
vlastnostech stránek dokumentu.
9. Možnost tisknout/netisknout poznámky, pozadí,
objekty atd. – Microsoft Word neumožňuje volit tyto
parametry při tisku (nutno nastavit v konfiguraci).
10. Nastavení související se zařazováním stránek, pořa-

dím tisku apod.
11. Náhled tiskové podoby dokumentu.
12. Připojení na databáze a různé další zdroje (např.
adresáře Mozilla Thunderbird) se řeší prostřednictvím databáze LibreOffice/Apache OpenOffice Base.
V programu Writer se pouze vybere takto vytvořený
databázový soubor.

LibreOffice Writer

Tabulkový procesor
Datové formáty
LibreOffice Writer
Import formátů1
Export formátů2
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Apache OpenOffice Writer

ODF, OOXML, MS Excel (4–2007, XML), OpenOffice.org 1, StarCalc,
SYLK, CSV, Lotus 1-2-3, Quattro Pro, RTF, DBF, DIF, HTML, holý text
ODF, OOXML, MS Excel (95–2007,
XML), Apache OpenOffice 1,
SYLK, CSV, DIF, HTML, PDF

ODF, MS Excel (95–2007, XML),
Apache OpenOffice 1, SYLK,
CSV, DIF, HTML, PDF
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Microsoft Word
OOXML, ODF, MS Excel (4–2007,
XML), SYLK, CSV, DIF, holý text
OOXML, ODF, MS Excel
(97–2007, XML), SYLK, CSV, DIF,
HTML, PDF, XPS, holý text

Výpočty v tabulkách
LibreOffice Calc

Apache OpenOffice Calc

Microsoft Excel

Práce se vzorci3

klávesnice, myš, makra

klávesnice, myš, makra

klávesnice, myš, makra

Výpočetní funkce

anglické názvy4

anglické názvy4

některé názvy česky5

Max. počet řádků a sloupců

1048576, 1024

1048576, 1024

1048576, 16384

Poznámky:
1. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací, tj. ODF
v případě LibreOffice a Apache OpenOffice, resp.
OOXML v případě Microsoft Office.
2. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací (viz 1).
3. Myšleny jsou možnosti sestavování vzorců pro výpočty.

4. Ve všech jazycích jsou výpočetní funkce pojmenovány stejně – podle původních názvů v angličtině.
5. Většina funkcí je přeložena do jazyka prostředí
aplikace (tj. u české verze do češtiny). Některé specializovanější funkce jsou nazvány anglicky.

Apache OpenOffice Calc
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Nástroj pro tvorbu prezentací
Datové formáty
LibreOffice Writer
Import formátů1
Export formátů2

Apache OpenOffice Writer
ODF, OOXML, MS PowerPoint (97–2003, XML),
OpenOffice.org 1, StarImpress, CGM

ODF, OOXML,
MS PowerPoint (97–2003),
Apache OpenOffice 1, PDF

Poznámky:
1. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací, tj. ODF
v případě LibreOffice a Apache OpenOffice, resp.

LibreOffice Impress
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ODF,
MS PowerPoint (97–2003),
Apache OpenOffice 1, PDF

Microsoft Word
OOXML, ODF, MS PowerPoint
(97–2003, XML), HTML
OOXML, ODF, MS PowerPoint
(97–2003, XML), PDF, HTML,
XPS, WMV, GIF, JPEG, PNG,
TIFF, BMP, WMF, EMF, RTF

OOXML v případě Microsoft Office.
2. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací (viz 1).

Databázový nástroj
Datové formáty
LibreOffice Writer
Import formátů1

Export formátů

Apache OpenOffice Writer

LO/OO.org Base, adresáře (SeaMonkey, Thunderbird, MS Outlook,
MS Windows), MS Access, sešit ODF, dBase, Adabas D, ADO, text
nelze2, nepřímo ODS a ODT

Microsoft Word
MS Access, dBase, MS Excel,
MDE, ADE, ACCDE, MS Exchange,
MS Outlook, HTML, XML, text

nelze2, nepřímo ODS a ODT

MS Excel, MS Word, HTML,
XML, PDF, XPS, text

Práce s databázemi a další funkce
LibreOffice Base

Apache OpenOffice Base

Microsoft Access

Připojení na databáze
a jiné zdroje

JDBC, ODBC, MySQL, LDAP

JDBC, ODBC, MySQL, LDAP

ODBC, SharePoint

Tvorba databáze

graficky, průvodce, SQL

graficky, průvodce, SQL

šablony, graficky

Tvorba aplikace k databázi
(formuláře, sestavy)

graficky, průvodce

graficky, průvodce

rychlé vytvoření3,
graficky, průvodce

Ladicí nástroje

SQL konzole

SQL konzole

analýza výkonu,
analýza tabulky

Poznámky:
1. V případě LibreOffice a Apache OpenOffice jde o propojení s těmito zdroji (importovat data lze až následně), Microsoft Office umožňuje přímý import dat.
2. LibreOffice/Apache OpenOffice Base neumožňuje
přímo exportovat data. Jediný možný výstup
(kromě připojení externího zdroje) je přes sestavy,
kdy lze data ukládat do sešitu (tabulky) nebo textového dokumentu ODF.
3. Je myšlena možnost vytvoření formuláře pro
tabulku v režimu 1:1 (tj. formulář bude obsahovat
pole přesně odpovídající sloupcům tabulky).

naopak formáty nové (například SVG). V interoperabilitě na
dálku je na tom naopak lépe Microsoft Office, kdežto
u zbývajících dvou balíků je pro rozšíření chabých možností
potřeba sáhnout k instalaci doplňků.

Ovládání, způsob práce

Jak vyplývá z předchozího srovnání, drtivá většina funkcí
a možností kancelářských balíků (a jejich součástí – aplikací) je ve všech případech shodná nebo velmi podobná. Ponecháme-li stranou některé specifické záležitosti, existuje
jen několik kritérií, v nichž se balíky významněji liší.

LibreOffice a Apache OpenOffice používají „klasické“ uživatelské rozhraní, na které jsou uživatelé zvyklí, protože se
používá skoro všude už zhruba 20 let. Naproti tomu Microsoft Office sází na novou koncepci, založenou na tzv. ribbonech (též pásech), kde člověk marně hledá klasické nabídky
a nástrojové lišty. Těžko říct, které řešení je efektivnější pro
běžnou práci. Může velmi záležet na tom, co se v programu
konkrétně dělá, zda jde o opakování rutinních činností či
o různorodou práci. V prvním případě by mohly mít
z dlouhodobějšího pohledu navrch ribbony, předurčené pro
rychlý přístup k malé množině funkcí, přestože zaučení může trvat déle. Naopak klasické prostředí bude efektivnější
při různorodější práci a častém využívání větší škály funkcí.

Podpora datových formátů

Škála funkcí

Ohledně komunikace v jiných formátech jsou na tom výrazně lépe balíky LibreOffice a Apache OpenOffice, podporující
jak různé starší aplikace (např. WordPro nebo 1-2-3), tak

Škála dostupných funkcí je v případě všech srovnávaných
balíků velmi podobná. Co se týká skladby aplikací, v případě LibreOffice a Apache OpenOffice záleží čistě na tom, kte-

Vhodnost využití v organizacích
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ré se vyberou k instalaci. U Microsoft Office je prvotní samozřejmě to, o kterou variantu balíku se jedná. Skladba
aplikací se pak promítá i do ceny.
Z porovnávaných aplikací je významnější rozdíl jen
v případě databáze, protože Microsoft Access je vyspělejší
a jednoznačně funkčně bohatší aplikací než program Base
s relativně krátkou historií.

Uživatelská podpora
Poskytovatelé jednotlivých balíků (The Document Foundation v případě LibreOffice, Apache Software Foundation
u Apache OpenOffice a Microsoft u Microsoft Office) průběžně opravují zjištěné chyby a vyvíjejí nové verze. Přímou
podporu poskytují ve všech případech dodavatelé softwaru
nebo i nezávislé firmy, a to za podobných podmínek. Totéž
se týká i poradenství, školení a dalších činností souvisejících
se softwarem.

Celkové náklady
Z hlediska nákladů na software nezáleží jen na ceně
samotných licencí, nýbrž na celkových nákladech na tento
software (TCO). Ani nulová cena licencí (resp. svobodná licence) nezaručuje nejnižší celkové náklady, protože může
být potřeba například školení nebo konzultační služby. Čili
je potřeba vždy vyhodnotit situaci jako celek (a kromě TCO
uvažovat i přínosy toho kterého softwaru) a pak teprve rozhodnout.

Kam se hodí LibreOffice
nebo Apache OpenOffice
Tyto balíky mají velkou výhodu v licenci a ceně. Lze je instalovat podle potřeby nebo i klidně na všechny počítače
(třeba jako součást standardního instalačního obrazu), protože to nezvyšuje náklady a ani není třeba sledovat počet
využívaných licencí. Za situace vhodné pro použití těchto
balíků lze považovat například:
▪ firmy/organizace s větším počtem počítačů, na nichž
se pracuje s kancelářským balíkem,
▪ prostředí s operačními systémy GNU/Linux, *BSD
apod., heterogenní prostředí s více operačními systémy (typicky Microsoft Windows a jeden či více
dalších systémů),
▪ firmy/organizace/úřady, kde se pracuje s formátem
ODF nebo kde je potřeba mít možnost snadné
úpravy PDF dokumentů,
▪ neziskové organizace s nedostatkem finančních
prostředků,
▪ domácnosti, školy,
▪ organizace, které chtějí funkce na míru – doplňky.
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Oba balíky mají výhodu v poměrně široké škále platforem,
na kterých je lze provozovat (jejich používání pak není překážkou ve změně platformy – uživatelé pracují dále s tím, na
co jsou zvyklí). Další výhodou je nativní formát OpenDocument (ODF), který je ve své verzi 1.0 standardizován jako
mezinárodní norma ISO/IEC (to sice platí i o OOXML, ale zatím žádný kancelářský balík nepodporuje zápis ve formátu
striktně podle normy; i Microsoft Office ho umí jen číst). ODF
je doporučen Evropskou komisí jako vhodný formát pro veřejnou správu, stejné doporučení18 vydal i český stát
prostřednictvím bývalého ministerstva informatiky
(podobné je to v řadě zemí světa).
Z hlediska rozhodování mezi LibreOffice a Apache
OpenOffice má v současné době jednoznačně navrch LibreOffice díky přímé podpoře zápisu ve formátu OOXML.

Rozdíly nejsou ve funkcích
Dnešní přední kancelářské balíky jsou všeobecně vyspělé
a přinášejí prakticky vše potřebné k běžné práci. Odlišnosti
se objevují spíše v jiných oblastech než ve škále funkcí. Po
funkční stránce je dnes hlavním rozlišovacím znakem uživatelské rozhraní, resp. obecně způsob práce. Při rozhodování
o volbě kancelářského balíku je tedy potřeba zvážit hlavně
intenzitu a charakter práce s kancelářským balíkem, toto
dát dohromady s náklady na software a pak teprve učinit
rozhodnutí.

Alternativy k Adobe
Creative Suite[MorAd]
Adobe Creative Suite je velký balík programů, který je určen
pro prohlížení a tvorbu PDF souborů, úpravu fotek, tvorbu
bitmapové a vektorové grafiky, vytváření animací, webdesign a v neposlední řadě pro editaci a publikování videa,
tedy prakticky vše, co si může kreativní člověk přát. Stojí ale
mnoho peněz a navíc funguje jen na Windows. Čím tedy
tento balík nahradit?

Adobe Acrobat Reader: Evince
Když jde o prohlížení PDF souborů, máme zde perfektní alternativu jménem Evince. Je to rychlý, nenáročný a jednoduchý prohlížeč PDF dokumentů. Jeho hlavní funkcí je zobrazování PDF souborů, načtení onoho souboru je ovšem
velmi rychlé. Nepodporuje ovšem pouze PDF soubory, ale
bez potíží zobrazí i soubory typu XPS, dvi, tiff a další. Výhodou jsou náhledy stránek a rychlé vyhledávání požadovaného výrazu v textu.

Adobe Acrobat: libovolný
program v Linuxu
Program Adobe Acrobat bez přívlastku Reader slouží k vytváření PDF souborů. Za zmínku stojí fakt, že v Linuxu je
prakticky standardní funkcí tisknout do PDF. Nepotřebujete
tak žádný speciální program. Mnoho aplikací také disponuje
přímým exportem do formátu PDF, zmíníme například kancelářský balík LibreOffice/Apache OpenOffice nebo vektorový editor Inkscape.

Adobe Photoshop: Pinta
Adobe Photoshop je aplikace, která mnohým uživatelům Linuxu velmi schází a je možná právě důvodem používání
dualbootu s Microsoft Windows, my jim pomůžeme se této
závislosti zbavit. Jako jeho náhradu jsme zvolili editor jménem Pinta – nenabízí sice tolik možností jako GIMP (ještě se

k němu dostaneme), my jsme jej ovšem zvolili právě kvůli
grafickému rozhraní, které je Photoshopu velmi blízké. Tento program samozřejmě podporuje vrstvy, perfektně se
v něm kreslí a výhodou je neomezené použití „o krok zpět“.
Pokud se vám program nebude líbit, nezbývá než doporučit
známý GIMP, který má sice velmi specifické grafické rozhraní, zato nabízí mnoho funkcí navíc.

Adobe Illustrator: Inkscape
Inkscape je velmi známý a užitečný program určený na
tvorbu vektorové grafiky, v našem případě zastupuje Adobe
Illustrator. Nechybí zde podpora mnoha formátů a veškeré
kreslicí funkce. Čáry, křivky nebo kreslení od ruky samozřejmě není problém, nechybí ani různé geometrické funkce.
Problémem jistě nebude ani export vaší tvorby do souborů
SVG, EPS, AI, PNG, PDF nebo jiných formátů.

Inkscape je plnohodnotnou náhradou Adobe Illustratoru
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Scribus je komplexní nástroj na sazbu, který hravě nahradí Adobe InDesign

Adobe InDesign: Scribus

Adobe Encore DVD: DVD Styler

Scribus je velmi populární open-source nástroj na sazbu,
tedy program, pomocí kterého se tvoří tištěný dokument na
počítači. Podporuje mnoho profesionálních funkcí jako například správu ICC profilů, CMYK a tvorbu PDF souborů.
Scribus má navíc mnoho funkcí, které v běžném nástroji na
sazbu nenajdete, například je zde možná tvorba vektorové
grafiky nebo PDF formuláře.

DVD Styler je program určený pro tvorbu vlastních DVD
menu k vašim filmům. Má jednoduché a intuitivní grafické
rozhraní, přidávání filmů je prováděno velmi jednoduchým
systémem drag & drop (táhni a pusť). Tvorba menu probíhá
tak, že prvně zvolíte pozadí a poté přidáváte tlačítka, nakonec jen tlačítkům přiřadíte funkci a popisek.

Adobe Premier Pro: OpenShot
OpenShot je jednoduchý a intuitivní program pro tvorbu
videa. Jeho prostředí tomu hodně pomáhá, je totiž velmi
moderní a pěkně strukturované. Je vhodný jak pro začátečníky, tak pro středně pokročilé uživatele. Jsou zde
i jednoduché a základní efekty jako například barevnost filmu, váš film může vypadat jako kreslený a podobně, to vše
velmi jednoduše. Export videa je zde velmi pokročilý, můžete použít mnoho formátů a kodeků, ale pokud toto pokročilé nastavení nepotřebujete, můžete využít kartu s jednoduchými volbami a například zvolit přímo, pro jaké zařízení
video potřebujete (například pro Xbox 360).
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Adobe Soundbooth: Audacity
Potřebujete-li editovat zvuk, Audacity je na to velmi vhodný
nástroj. Se zvukovou stopou dokážete dělat doslova zázraky. Ořezávání zvukové stopy, jejich výšek a basů, mnoho filtrů, slučování více stop v jednu. To vše a mnohem více
v tomto perfektním zvukařském nástroji.

Řekněte sbohem balíku
Adobe Creative Suite
Podařilo se nám nahradit všechny programy z balíku Adobe
Creative Suite. Dokázali jsme je nahradit kvalitními aplikacemi, které vám práci usnadní. Jejich hlavními přednostmi
je, že jsou open source a zdarma. Také je jasné, že jejich
hardwarová náročnost bude menší než u programů od Adobe, proto pohodlně poběží i na starších strojích.

Mozilla Firefox spuštěný v distribuci Fedora

Mozilla Firefox
Internetový prohlížeč je aplikace, díky níž se se svobodným
softwarem (byť obvykle nevědomky) seznámilo mnoho
uživatelů počítače. Prohlížeč Mozilla Firefox totiž již před lety
získal v našich domácnostech vskutku záviděníhodné postavení a i když je v současné době poněkud vytlačován konkurenčním Google Chrome (který má mimochodem také
otevřený kód a existuje i jeho kompletně svobodný klon
Chromium19), stále je internetovým prohlížečem číslo jedna
a jeho logo s „ohnivou liškou“ (kterou je ve skutečnosti Panda
červená20) pozná prakticky každý, kdo má doma počítač.
Firefox není třeba nijak složitě popisovat. Ať již jej používáte, či nikoli, princip všech internetových prohlížečů je
stejný a liší se obvykle pouze v detailech. Jejich hlavním
úkolem je správně a rychle zobrazit požadovanou stránku
a ostatní funkce jsou spíše jen doplňkové. Připomeňme si
19

http://www.chromium.org/
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Panda_%C4%8Derven%C3%A1
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https://addons.mozilla.org/cs/firefox/

22

http://firefox.mozilla.cz/stahnout/

ale některé funkce, které Firefox buď přímo přinesl jako úplné
novinky, nebo je alespoň rozšířil mezi uživatele a další prohlížeče. Takovými funkcemi je například prohlížení více stránek
v panelech (kartách), blokování vyskakovacích oken a také
možnost rozšiřování jeho funkcí pomocí doplňků21.
Firefox je dostupný pro širokou škálu operačních systémů včetně Microsoft Windows, Linuxu a Mac OS X. Stáhnout
si jej můžete ze stránek firefox.mozilla.cz22.

Mozilla Thunderbird
Méně známou aplikaci z rodiny Mozilla představuje poštovní klient Thunderbird. V dnešní době, kdy se e-mailové
schránky díky známým freemailům jako ten od Seznamu
nebo Google (GMail) přesouvají na web, nejsou desktopové
poštovní aplikace příliš používané, ale stále mají své opodstatnění, své výhody a své uživatele.[MPthu]
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Mozilla Thunderbird

Existuje spousta různorodých e-mailových klientů, které se
od sebe méně, či více liší. Těch skutečně kvalitních a použitelných i pro náročnější uživatele je ale málo, a to na všech
platformách. Mozilla Thunderbird, však nad ostatními vyniká svou multiplatformností a množstvím funkcí.

Proč Thunderbird (a ne třeba
webové rozhraní)
Zaměřme se na hlavní výhody Thunderbirdu (které sám na
svých webových stránkách komunikuje) a skutečné důvody,
proč vůbec používat klienta, a nikoliv webové rozhraní.
1) Podpora více účtů – tak toto je skutečně jedna
z hlavních výhod snad většiny e-mailových klientů.
Prostě si jednoduše nastavíte více svých e-mailových účtů. Přitom si lze nastavit, zda se vám
všechny budou stahovat doslova na jednu hromadu, anebo zvlášť do složek. Stejně tak si lze vytvořit
více identit, ze kterých budete komunikovat.
2) Máte to u sebe – ať jste doma nebo na cestách, offline
23
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nebo online, poštu máte pořád u sebe. Ačkoliv například
Gmail již tuto možnost nabízí také u svého webového
rozhraní, e-mailový klient v tomto ohledu nabídne více.
Navíc si lze stažené zprávy a další data jako například
kontakty zazálohovat a nemusíte se bát jejich ztráty.
3) Přizpůsobení k obrazu svému – Thunderbird lze nejen
do posledního detailu nastavit a přizpůsobit si uživatelské prostředí, Thunderbird prostě můžete rozšiřovat.
Existuje nepřeberné množství tzv. rozšíření, pomocí kterých si přizpůsobíte klient na míru svých požadavků.
4) Filtr spamu a bezpečnost – nic není důležitějšího, než
aby se vám do e-mailu nikdo nedostal a aby se vám
do něj nedostalo to, co je nežádoucí. Všeobecně si lze
bezpečnostní stránku věci lépe nastavit než na webu.

Stažení a instalace
Mozilla Thunderbird je dostupný pro Microsoft Windows,
Linux i Mac OS X. Aplikaci Thunderbird si můžete také stáhnout z thunderbird.mozilla.cz23.

Aplikační řešení, která ve firmě
nahradí Microsoft Exchange[LJexch]
Ve firmách a organizacích se často používá poštovní server
Microsoft Exchange v kombinaci s klienty Microsoft Outlook.
Používání tohoto řešení je poměrně nákladné a přináší
i další požadavky, kterým je potřeba vyhovět, a současně
v něm chybí některé funkce v jiných programech běžné.
Proto se v praxi čím dál častěji objevuje otázka, čím
Exchange nahradit.

▪

▪

Proč Microsoft Exchange?
Proč bývá Microsoft Exchange tak často nasazován,
přestože existuje nespočet jiných poštovních řešení? Neexistuje jen jediná odpověď. Někde se nasazuje proto, že je
„od Microsoftu“ a firma či organizace má od této
společnosti prakticky veškerý software (od operačních systémů, přes kancelářský software až po řešení pro web). Jinde třeba proto, že se správci naučili tyto technologie a nechtějí se učit jiné. A konečně také proto, že právě Exchange
společně s klientem Outlook pokrývá kompletní škálu funkcí, které jsou potřeba.
Jde totiž o to, že Exchange není zdaleka jen poštovní
server. Řeší i další oblasti „správy informací“, jako jsou události
v kalendáři, úkoly nebo kontakty (jedná se tedy o groupware24). A co navíc, toto vše je těsně provázáno s klientem
Outlook a s dalšími aplikacemi firmy Microsoft. Právě toto integrované řešení vede k častému nasazování kombinace Exchange + Outlook, kdy už není třeba se starat o nic dalšího.

Proč nahradit Microsoft Exchange?
Někomu může Exchange plně vyhovovat a nemá žádnou
potřebu ho měnit. Mnohdy ale s tímto softwarem nepanuje
zdaleka plná spokojenost. Důvodů může být celá řada:
▪ Náklady na používání. Kromě nákladů na počáteční
pořízení licence na server a na klienty (protože Exchange se licencuje na každého klienta, který se
k němu připojuje – tzv. Client Access License,CAL) je
potřeba počítat i s pozdějšími upgrady, protože každá verze je podporována jen omezenou dobu.
▪ Licencování. Licenční model založený na serverové
licenci + CAL (klientská licence) vyžaduje sledovat,
na kolika počítačích se přístup k Exchange používá
(nebo kolik uživatelů ho používá; CAL jsou buď na
počítač, nebo na uživatele) a dokupovat potřebné
licence. Při snížení potřebného počtu leží zakoupené licence ladem. Mezi verzemi se navíc licencování mění, a tak například zmizela dřívější licence
na Outlook začleněná do CAL (tj. od verze 2007 se
24

▪

▪

musí Outlook licencovat zvlášť). Kromě základního
způsobu licencování navíc existují různé další a bývá
těžké se v tom vyznat.
Požadavky na hardware. Exchange je poměrně náročný na hardware a na jeho uspořádání pro nasazení jednotlivých komponent Exchange. Nelze
jednoduše vzít starší server a zkoušet na něj instalovat nejnovější verzi Exchange. Upgrade Exchange obvykle znamená i pořízení nového „železa“.
Závislost na systému. Exchange pochopitelně vyžaduje konkrétní operační systém, tedy Microsoft
Windows Server, a to vždy s náležitým počtem klientských licencí (CAL) pro tento systém.
Omezená škála funkcí. Přestože Exchange nabízí
velmi širokou paletu funkcí, pokrývající prakticky
kompletně všechny běžné potřeby, jakýkoli „nadstandard“ je problém. Protože je Exchange navržen
jako úplné integrované řešení, příliš nepočítá s doplňováním funkcí jinak než pomocí dalších softwarů
od Microsoftu (např. Forefront Security nebo Lync).
Standardy, interoperabilita. Přestože se postupem
času podpora obecných standardů (tak, jak je známe např. z dokumentů RFC) výrazně zlepšila, pořád
nelze říct, že Exchange standardům vyhovuje (na
rozdíl od jiných softwarů, které jsou s nimi v plné
shodě) a při nutnosti interoperability s produkty jinými než od Microsoftu bývá často nutné provádět
různá, více či méně krkolomná přizpůsobení.

Nahrazujeme Exchange, ostatní zůstává
Cílem je v tuto chvíli nahradit jen a pouze Exchange (resp.
i operační systém pod ním) – na klientských stanicích zůstane všechno při starém, aniž by to pro uživatele znamenalo nějaká omezení. Možností je celá řada. Některé
spadají zcela do oblasti open-source softwaru, některé
pouze částečně, některé jsou proprietární.
Některá z uvedených řešení nejsou závislá na konkrétním
operačním systému (mají více možností – bude to vždy zmíněno), některá se instalují jen na Linux. Každopádně je ale
možnost snížit náklady tím, že se nemusí pořídit serverová
verze systému Windows a potřebný počet klientských licencí.

Některá z dostupných řešení
Následující přehled rozhodně není a nemá být plně vyčerpávající. Ukazuje vybraná open-source řešení, kterými
lze Exchange nahradit. Takových řešení existuje podstatně
víc, různě nákladná, s různými licencemi, s různou škálou
funkcí. I tak si zde může každý najít takové řešení, které by
mu mohlo vyhovovat.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Groupware
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Vzhled webového rozhraní Open-Xchange

OpenChange
OpenChange25 je open-source řešení pro kompletní náhradu Exchange. Nevyžaduje žádné pluginy, konektory apod.,
prostě se nainstaluje a používá. Lze ho používat na libovolné linuxové distribuci, pro některé (Debian, Ubuntu,
RHEL, CentOS) jsou přímo k dispozici balíčky. OpenChange
obsahuje i abstrakční vrstvu MAPIStore umožňující přístup
protokolem MAPI k jiným systémům (kdy OpenChange
slouží jako jejich nadstavba).

Open-Xchange
Open-Xchange26 je (navzdory velmi podobnému názvu) něco úplně jiného než OpenChange. Nejde o komplexní a plně
integrovanou náhradu Exchange, nýbrž o řešení potřeb,
které Exchange řeší, na webové bázi. Současně ale
umožňuje instalaci doplňků pro přímý přístup z Outlooku.
Další doplňky integrují Open-Xchange například se softwarem cPanel nebo s Thunderbirdem. Backend má licenci
GNU GPL 2, frontend pak CC-BY-NC-SA. Novější a rozsáhlejší
řešení se jmenuje OX App Suite.

SOGo
SOGo27 s v mnohém podobá OpenChange – i tady jde
o open-source software plnící úlohu přímé náhrady Exchange. Kromě přímého přístupu z Outlooku poskytuje
25

http://www.openchange.org

26

http://www.open-xchange.com

27

http://www.sogo.nu

28

http://www.egroupware.org

29

http://www.citadel.org/
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SOGo také příslušné standardní protokoly (CalDAV, CardDAV, GroupDAV) a webové rozhraní. Nutno však
podotknout, že pro přístup z Outlooku využívá funkcionalitu
výše zmíněného softwaru OpenChange. Podobně například
přístup z mobilních zařízení je řešen programem Funambol.
Pro klient Thunderbird jsou k dispozici integrační doplňky.

EGroupware
EGroupware28 je komplexní řešení pro osobní informace
a spolupráci. Je k dispozici ve dvou verzích: „komunitní“
(zdarma, open source) a „enterprise“ (placená podle uživatelů, proprietární licence). Komunitní verze neobsahuje
všechny funkce, chybí zejména rozličné importní a exportní
funkce, hromadné tisky, podpora drag & drop ve webovém
rozhraní apod. Obě verze jsou ale prakticky plnohodnotnou
náhradou za Exchange a nabízejí ještě podstatně víc (správu
projektů, správu incidentů, wiki, knowledge base...).

Citadel
Citadel29 je open-source groupwarové řešení s webovým
rozhraním a podporou standardizovaných komunikačních
protokolů. Pro komunikaci s Outlookem prostřednictvím
protokolu MAPI (a tedy pro plnohodnotnou náhradu Exchange) je potřeba použít proprietární konektor Bynari
Outlook Connector.

škálu možností balíku Kolab. Ten komunikuje standardizovanými protokoly a není tak pevně spjat s žádným
konkrétním klientem; jako webové rozhraní slouží (v poslední verzi Kolabu) program RoundCube se speciálními
pluginy. Pro plnohodnotnou komunikaci s programem
Outlook je potřeba konektor – například již zmíněný Bynari,
ale i KONSEC nebo Toltec.

Zarafa Collaboration Platform
Zarafa Collaboration Platform31 je groupwarový balík pod
open-source licencí AGPL (komunitní edice) a proprietární
licencí. S komunitní edicí je to podobné jako třeba
u programu Scalix – využití protokolu MAPI je omezeno,
v tomto případě na 3 uživatele. Balík jinak nabízí ve všech
edicích i standardní protokoly a webové rozhraní.

Možností je celá řada
Webové rozhraní RoundCube s pluginy Kolab

Kolab
Groupwarové open-source řešení Kolab30 bývá tradičně
spojováno s linuxovým grafickým prostředím KDE a v něm
obsaženým klientem Kontact. Je pravdou, že tato kombinace je poměrně častá a dobře prověřená, nevystihuje ale

Jak je vidět z uvedeného přehledu, možností náhrady
Microsoft Exchange je celá řada. Jsou mezi nimi určité rozdíly, takže si lze zvolit vhodné řešení pro konkrétní situaci.
Závisí na tom, kolik uživatelů se bude připojovat, zda se
kromě kancelářského softwaru od Microsoftu používá i jiný
software, zda je potřeba webové rozhraní či zda má být instalace co nejjednodušší, nebo naopak nevadí určité úsilí
vložené do přípravy.

Zarafa WebApp

30

http://kolab.org/

31

http://www.zarafa.com/
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Zimbra: server pro sjednocenou
komunikaci a sdílení dat
ve firmě[VOzim]
Základní softwarovou potřebou každé firmy jsou bezesporu
nástroje pro komunikaci a sdílení informací. Mezi základní
funkce tohoto typu patří odesílání a přijímání e-mailů,
společné úložiště dat (ať už lokální, nebo vzdálené) a sdílené kalendáře. Doplňkovou službou bývá vlastní sociální
síť nebo služba okamžité komunikace (instant messaging),
a to nejčastěji prostřednictvím protokolu XMPP (známého
spíše jako Jabber) nebo prostřednictvím IRC (více či méně
veřejné diskusní konference postavené na principu okamžité komunikace).
Pokud je strategií společnosti používat v maximální míře open-source software, ať kvůli nízkým nákladům,
legálnosti, škálovatelnosti nebo jiným výhodám, v případě
poptávky po komplexním řešení, kterým lze nahradit nebo
alternovat funkce zaběhlého Microsoft Exchange Server
(dále jen MSES), narazí na několik skutečností, které se
mohou stát komplikacemi. Jednou z nich je známá, ale
opomíjená pravda. Neexistuje dokonalá open-source verze
nějakého closed-source projektu. Žádné dva programy
nejsou stejné, byť jejich výrobce uvádí, že se jejich
podobnost blíží 100 %.
Kompletní open-source náhrada produktů Microsoftu,
Adobe nebo jiné firmy neexistuje. Existují alternativy;
aplikace, které poskytují velmi podobné funkce a možnosti,
a pokud je s tím uživatel obeznámen, může díky takovému
softwaru například snížit náklady. To je také případ náhrady
serveru MSES – existuje mnoho open-source konkurence,
která se vzájemně odlišuje, ačkoliv autoři všech tvrdí, že
právě jejich aplikace je náhradou řešení od Microsoftu.
VMware Zimbra se jako náhrada MSES neprezentuje,
ačkoliv odpovídajícími funkcemi disponuje. Společnost,
která na MSES závislá není, nemusí podobnost s MSES v případě Zimbry vůbec rozpoznat či zdůrazňovat. Organizace,
která požaduje náhradu funkcí MSES, může Zimbru s úspěchem nasadit a profitovat tak z nižších nákladů. Mezi výhody Zimbry – zejména pro firemní nasazení – patří i fakt, že za
jejím vývojem stojí firma VMware, světový leader v oblasti
virtualizačních technologií32.
VMware Zimbra se představuje jako firemní řešení pro
práci s e-maily, kalendáři a pro týmovou spolupráci. Nabízené nástroje lze provozovat ve vlastní lokální instalaci,
nebo ve vzdálené instalaci jako SaaS. Software as a service
(SaaS) znamená, že uživatel softwaru se nestará o jeho instalaci ani správu a od poskytovatele si jej pronajímá jako
službu za pravidelný poplatek.33

Nejedná se jen o módnost termínu, aplikace tohoto
typu – a Zimbra mezi ně patří – se vyvíjejí mnoho let, jen se
jim neříkalo „cloudové“. Takové aplikace se obvykle obsluhují prostřednictvím webového prohlížeče, což Zimbra
samozřejmě využívá také; kromě této možnosti ale nabízí
také multiplatformní aplikaci Zimbra Desktop. Tu lze nainstalovat na klientské počítače a přistupovat tak ke službám
serveru. Kromě toho je možné použít aplikace třetích stran,
např. Mozilla Thunderbird.
Ať už chápeme jako etalon této oblasti Microsoft Exchange
Server, nebo nikoliv, nabídka produktů, jejichž možnosti se
překrývají, je široká. Z closed-source nabídky sem patří IBM
Lotus Domino, Aplikace Google na vlastní doméně (ve variantě
zdarma, pro firmy nebo pro školy) či aplikace Zoho. Z opensource jsou to kromě Zimbry další produkty jako Zarafa, Tine
2.0, SOGo, Citadel, EGroupware a další.

Produkty VMware Zimbra
Hlavním serverem, který poskytuje služby, je Zimbra Collaboration Server (ZCS). Uživatelům nabízí rozsáhlou paletu služeb,
které pokryjí celou osobní agendu a podporují týmovou spolupráci. Server existuje ve dvou základních variantách, které se
odlišují cenou a následně nabídkou vlastností.
Zimbra Collaboration Server Open Source Edition cílí na
jednotlivce a malé společnosti, je k dispozici bezplatně. Obsahuje vybrané funkce, zejména webovou aplikaci pro správu
pošty, kontaktů, kalendářů, úkolů a sdílení dat, podporuje
protokoly POP3, IMAP, CardDAV, iCal, CalDAV (také na mobilní
platformě) a samozřejmě aplikaci Zimbra Desktop (která umí
vše výše uvedené a je alternativou k webové verzi).
Verze Zimbra Collaboration Server Network Edition (varianty Starter, Standard, Pro) je určena větším a velkým
společnostem. Nabízí se ve variantách ročního, dvouletého
a tříletého předplatného, přičemž cenu kromě délky předplatného ovlivňuje ještě zvolená varianta a počet e-mailových schránek (tedy uživatelů). Například roční předplatné ve variantě Standard, 25 schránek, s rozšířenou
podporou (dokumentace, aktualizace, telefonní podpora
v pracovních hodinách a 10 incidentů ročně), stojí včetně
DPH 569 eur, tedy zhruba 580 Kč na uživatele/rok.
Oproti open-source verzi nabízí Network Edition
možnost rebrandingu (tedy úpravu do firemních barev),
synchronizaci s Microsoft Outlook, komunikátory Blackberry a dalšími mobilními zařízeními (Zimbra Mobile). Dále zálohování a obnovu dat v reálném čase, administraci domén
a systém uživatelských oprávnění nebo archivování e-mailů.
Patří sem také uživatelská podpora34, a to komunitní portál,
e-mailová a telefonická podpora či pohotovost 24/7.

32

http://up2v.nl/2012/09/01/nexenta-server-hypervisor-market-share-survey-indicates-vsphere-remains-dominant-hypervisor/

33

http://cs.wikipedia.org/wiki/SaaS

34

http://www.zimbra.com/products/compare_products.html
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Kolem produktů existuje silná komunita, která spoluvytváří wiki a dokumentaci, hlásí a opravuje chyby, diskutuje
na fórech a poskytuje podporu vývojářům, kteří chtějí Zimbru vylepšit. Mnoho nových funkcí vzniká v podobě tzv.
zimletů, tedy zásuvných modulů. Jejich katalog obsahuje
desítky položek, které mohou přidat přínosné funkce jako
CRM, videokonference, prvky projektového managementu
nebo spolupráci se sociálními sítěmi. Potěší také nabídka grafických témat vzhledu35.
Další doplňky pro spolupráci se ZCS nabízejí také jiní
výrobci softwaru, jde např. o doplněk Zindus pro Mozilla
Thunderbird36, který umožňuje synchronizaci kontaktů, nebo ZeXtras Suite37, sadu doplňků, která dodává open-source
variantě ZCS funkce podobné těm v Network Edition.

Výkonná aplikace pro osobní agendu
Zimbra Desktop38 je univerzální aplikace pro správu osobní
agendy, kterou lze použít i bez napojení na ZCS. Osobní
agendou máme na mysli e-mailovou komunikaci, plánování
času a úkolů, vytváření a udržování databáze kontaktů. Nabídku funkcí lze označit za širokou, protože obsahuje pro-

pracované a propojené nástroje, které tvoří velmi funkční
celek a více než konkurují jiným zaběhnutým offline řešením, jako je např. Mozilla Thunderbird.
Program umožňuje pracovat s libovolnými e-mailovými
účty (protokoly POP3, IMAP a SMTP), s účty Twitter a Facebook, různým způsobem spolupracuje s dalšími aplikacemi
(voice over IP, videokonference, LinkedIn, Google). Práce
s položkami (e-maily, dokumenty, kontakty apod.) je na velmi vysoké úrovni – lze je různě propojovat, odkazovat, kategorizovat, štítkovat nebo sdílet. Zprávy jsou – podobně
jako v Google Mail – zobrazovány také formou celých konverzací, pojem „příloha“ není omezen jen na fyzický soubor
(lze přiložit rovněž kontakt nebo jiný e-mail) a vytváření
probíhá v oknech na různých kartách (podobně jako prohlížíme více webových stránek v prohlížeči).
Velmi silný nástroj je vyhledávání, do něhož je možné
zahrnout všechny datové typy a metadatové struktury
(uložená vyhledávání, štítky, časové záznamy).
Ať už se rozhodnete použít celý Zimbra Collaboration
Server, nebo jen aplikaci Zimbra Desktop, získáte pro svůj
tým (či týmy) výkonné nástroje, které ušetří mnoho práce
a peněz.

Zimbra Desktop

35

http://www.zimbra.com/products/zimlets.html

36

http://www.zindus.com

37

http://www.zextras.com

38

http://www.zimbra.com/downloads/zd-downloads.html

Open-source software jako konkurenční alternativa

47

Redmine: Úkoly podle stavu

Redmine: Přehled úkolů podle lidí

Software pro projektové řízení
přinese nečekané výhody[VOred]
Projektové řízení je způsob organizace práce, lidí, prostředků a času za účelem efektivního ukončení hlavní jednotky –
projektu. Projektem je externí zakázka stejně jako interní
úkol, vyřešení provozního problému či zadání k nákupu materiálu. Lidská činnost se skládá z větších či menších „zakázek“, což se ukazuje v případě, že na jedné zakázce
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pracuje více lidí. Je snadné je řídit, organizovat, poměřovat
a plynule koordinovat jejich součinnost? Pochopitelně to
snadné není, proto vznikl software, který vedoucímu
projektu práci výrazně ulehčuje.

Projektové nástroje pro vaši organizaci
V oblasti open-source softwaru existuje velké množství
webových či síťových aplikací pro projektové vedení práce.

Jednou z nich je Redmine. Můžete ho ve své organizaci použít ihned. Je zdarma dostupný na redmine.org39, je česky
a jeho instalaci zvládne trochu zkušený IT technik.

Vysvětlete to svým lidem
Práci je nutné do aplikace vkládat ve formě úkolů (task nebo
ticket) a s úkolem pracovat po celou dobu jeho životního
cyklu. Dále je nezbytné, aby měl systém technického správce, jemuž je možné zadávat požadavky na funkčnost aplikace. Kromě technického správce by měl v systému figurovat
také administrátor projektů, který dohlíží na to, aby se úkoly
nehromadily na jednom místě (u jednoho člověka), ale aby
byly řešeny. Případně také pomáhá se správným přidělením
či zadáním úkolů. Pro tyto případy má zmiňovaný Redmine
dotazy směřované do databáze úkolů – pomocí vhodných filtrů lze zobrazit konkrétní skupinu úkolů.

Redmine samozřejmě není jediný ani
nejznámější program tohoto typu.
Uvádíme ho jako velmi kvalitní příklad.
Vybrali jsme si ho také my, protože
skutečně splňuje naše požadavky. Zde
uvedené obrázky jsou ze skutečné
implementace ukoly.liberix.cz40.

http://www.redmine.org

40

http://ukoly.liberix.cz

Open-source webové aplikace
pro mnoho účelů
Zatím jsme si ukázali open-source software především pro
počítače, ale tím jeho možnosti zdaleka nedokončí, spíše
naopak. Mnohé webové stránky sice stále ještě vznikají jako
unikátní řešení, ale v posledních letech se u nás i v zahraničí
rozmáhá využívání hotových řešení, mnohdy stavěných na
otevřených technologiích.
Webové stránky mohou mít mnoho podob. Můžeme si
chtít psát svůj vlastní blog, publikovat zajímavé či odborné
informace, vytvořit prezentaci své firmy nebo komunikovat
s ostatními. Zde si představíme některé webové open-source aplikace, které nám toto umožní.

WordPress – vyspělý open-source
redakční systém pro web[VOwpr]

Svou nezastupitelnou roli má samozřejmě také vedoucí
projektu, který sleduje svůj tým, přerozděluje úkoly, případně pomáhá s jejich řešením. Zároveň má dokonalý přehled o vytíženosti členů týmu a může plánovat další postup.
Vše je zobrazeno v přehledech, statistikách či grafech. Informace o práci na úkolech také chodí e-mailem a samozřejmě
je k přístupu možné používat také mobilní telefon.
Každý úkol má určen svůj životní cyklus, který je vyjádřen stavem. Stavy lze v konkrétní instalaci softwaru pojmenovat podle interních potřeb, příkladem může být Nový
– V řešení – Čeká se – Provedeno – Uzavřeno – Nelze vyřešit.
Ticket kromě stavu mění svého řešitele a má také pochopitelně svou prioritu. To jsou další klíčové hodnoty, které poskytují cenné informace v okamžiku, kdy se v přehledu či
Ganttově diagramu přibližuje termín (neboli deadline).
Pokud ve vás text vyvolává dojem složitosti a máte pocit, že takový software patří jen do IT firmy, pak zkuste porovnat současný způsob organizace práce ve vaší organizaci
s možnostmi, které vám může přinést projektový software.
39

Troufáme si tvrdit, že i když bude existovat odpor jisté části
zaměstnanců, výhody softwaru převažují.

Redakční systém WordPress patří mezi nejpoužívanější software pro online blogy a další typy stránek. Bezesporu právem
– poskytl mnoha uživatelům možnost se snadno vyjádřit, firmám a organizacím poskytl prostředky pro snadnou prezentaci jejich činností a webovým vývojářům zase kvalitní
dokumentaci a prostor pro kreativní tvorbu. Nainstalovat
WordPress je jednoduché a v případě vhodně připravené
platformy je to pouze kliknutí na jedno tlačítko. Ne nadarmo
se vývojáři řídí heslem „Zdrojový kód je poezie“ – vědí, že
jejich produkt dává tvář a ústa velké části internetu.

Svobodný software v praxi
WordPress není jen „softwarový balíček“ pro zprovoznění
blogu. Jedná se o obrovský ekosystém tisíců tvůrců, šablon
a témat vzhledu a zásuvných modulů (pluginů), které redakčnímu systému dodávají originální funkce. Z WordPressu, který se instaluje pomocí čtyřmegabajtového archivu, se
stala softwarová platforma, na níž lze vybudovat trafiku,
továrnu nebo katedrálu – jak chcete. Nemá smysl zdůrazňovat, že WordPress je zdarma, včetně nespočtu témat
vzhledu. Je vhodné ale zdůraznit, že právě na tomto případě lze demonstrovat svobody softwaru (podle standardů
Free Software Foundation).
WordPress můžete používat, jak chcete, můžete zkoumat, jak funguje, máte možnost jeho kód opravovat, vylepšovat a vylepšení šířit. Můžete to dělat zdarma, nebo si
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za to nechat platit. A právě tyto svobody daly smysl existence mnoha firmám, které nabízejí webové hostingy s (upraveným) WordPressem, vytvářejí doplňkové moduly a nabízejí neotřelá témata vzhledu.
WordPress vyžaduje platformu LAMP (Linux, Apache,
MySQL, PHP), která je považována za nepsaný standard
mnoha webových aplikací. Běh na WAMP je také možný.

Bezpečnostní dohled a kvalita
Software je vyvíjen již dlouho (od roku 2003, kořeny má v roce
2001) a díky své obrovské popularitě má zajištěnu trvalou
bezpečnostní a kvalitativní kontrolu. Projevují se tak
vlastnosti otevřeného kódu – systém sice není bezchybný, ale
každá jeho verze je podrobena testování a chyby jsou zachyceny. Pokud se stane, že se chyba dostane do finální verze,
protože se např. projevuje za nestandardních okolností,
oprava je k dispozici v řádu dnů. Nestává se přitom, že by
uživatel uvedl aktualizací svůj systém do nestabilního stavu.
Aktualizace jsou automaticky k dispozici a zdarma.

Srozumitelné a přímočaré ovládání
Snadnost ovládání rozhoduje o úspěchu programu, což potvrzuje například Google se svým jednoduchým vyhledávacím políčkem. Napsat a vydat ve WordPressu článek je
snadné, zejména pokud dokáže uživatel ovládat kancelářský
balík. Vestavěný editor nabízí pečlivě vybrané funkce, které
autoři považují za nezbytné. Pro strukturování textu se interně používají HTML značky – a to také pro nadpisy, nikoliv
jen větší písmo. Produkovaný HTML kód tedy splňuje standardní požadavky a internet se tak neplní nekvalitními texty.

Čitelné adresy a snadné odkazování
Další silnou stránkou WordPressu je systém vytváření adres
(URL) – článek po publikování získá snadno čitelnou adresu,
což v dnešní době zvyšuje kredit webu (byť to na jeho funkce nemá vliv). Navíc lze jednoduše vytvářet strukturu adresy
a včlenit do ní aktuální rubriku, datum, autora nebo jinou
informaci. V době sdílení na sociálních sítích se také URL
stala důležitým nosičem informace a WordPress je dokonale
připraven. Pro lepší vytváření vazeb mezi instalacemi WordPressu (ale také jiných redakčních systémů) se používá
zpětný odkaz, tzv. pingback. Odkazovaný web si ověří, že
odkazující stránka funguje a teprve poté zobrazí odkaz, který má oba weby propojit. To je nástroj vhodný pro vytváření
odkazů (linkbuilding). Posiluje se tím pozice webu ve výsledcích vyhledávání např. Googlu. Samozřejmě není nutné
čekat, kdo na vás odkáže, stačí „jen“ důsledně odkazovat
41

http://www.separatista.net/
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mezi svými weby. Tuto funkci má aktivní každá kopie WordPressu – online jsou jich desítky až stovky milionů (podle
metodiky hledání).

Optimalizace obsahu pro vyhledávače
Kvalitní obsah je základem dobrého webu a žádný redakční
systém váš web na první místo ve vyhledávači nedostane. Ale
může vám v tomto procesu velmi pomoci. Základní funkce
WordPressu v této oblasti jsou dobré, ale mistra z něj dělá
teprve modul jako All in One SEO Pack a poučený redaktor. Na
základě dobrého obsahu a ve spojení s pingbacky a dostatečně velkou sítí spřízněných webů můžete úspěšně obsazovat
místa ve výsledcích vyhledávání při hledání různých frází.

SEO (search engine optimization,
optimalizace pro vyhledávače) je
mantra mnoha webdesignérských
firem. Pravda je taková, že nejdůležitější je kvalitní a aktualizovaný
obsah.

Podpora různých jazyků v redakci i v obsahu
Naštěstí již neplatí, že je drtivá většina softwaru pouze anglicky. Výrobci již automaticky počítají s lokalizací do dalších
jazyků, patří to mezi samozřejmé vlastnosti. Konkrétní překlad pak už nebývá problém, pokud je software k používání
překladu připraven. A WordPress je k dispozici v desítkách
jazyků, českou verzi pravidelně připravuje tým sdružený kolem webu Separatista.net41, oficiální místo ke stažení je
cs.wordpress.org42.
Další součásti – šablony, moduly – už jsou česky pouze
tehdy, pokud je někdo přeložil. Obvykle to nedá moc práce,
protože opět platí, že drtivá většina doplňků je na lokalizaci
připravena, autor pouze nemá k dispozici všechny překlady.
Dobrým zvykem je přeložit doplněk pro své účely a poslat jej ke
zveřejnění také autorovi – tím se udržuje celý systém v pohybu.
Z hlediska majitele webu se ale objevují složitější požadavky, např. možnost publikovat články v několika jazykových mutacích tak, aby byly články se stejným tématem
propojeny. Ani to není problém – je možné vytvořit tým redaktorů z celého světa, přidělit jim vhodná práva a dát jim
možnost publikovat ve svém jazyce. Podle jazyka se navíc
mění hlavní nabídka webu a jiné prvky.

Správa pluginů ve WordPressu

Síla rozšiřujících modulů

Příprava magazínu, časopisu

Podobně jako existují katalogy softwaru (např. Android
Market), existuje také katalog doplňků pro WordPress43
(déle než samotný Android). Obsahuje tisíce modulů, které
do redakčního systému přidají nové funkce a mohou ho tak
nabít novou energií. Moduly se vyhledávají, instalují, aktualizují, upravují i odstraňují přímo z redakce systému (a existují i další možnosti jejich správy). Pro představu uvádíme
možnosti, jak lze WordPress upravit či vylepšit.

Díky tomu, že WordPress disponuje textovým editorem
s kontrolou překlepů, řízením přístupu uživatelů podle
uživatelských práv, běží na webu a dokonce uchovává historii revizí, lze jej efektivně použít jako platformu pro redakční spolupráci. Ať už jde o interní materiály, sborník
konference nebo o přípravu textových podkladů pro časopis, pomocí WordPressu mohou redaktoři, korektor i editor v klidu pracovat. Je možné nainstalovat „výkonnější editor“, nebo naopak takový, který slouží jen ke psaní textu
(„nerušivý“).

Správa informací, CRM
WordPress lze používat jako systém pro správu informací
o zákaznících nebo členech. Snadná rozšiřitelnost prvků
v redakci a modulární systém umožňují vytvořit formuláře
pro strukturní ukládání různých datových typů. Vhodným
doplněním jsou moduly pro rozesílání newsletteru (ať už
přímo, nebo pomocí externí služby jako Mailchimp).
43

Projektové řízení
Nespočet modulů se zaměřuje na týmovou spolupráci
a projektové řízení. Týmy či organizace, které žádný software nepoužívají, budou po čase jistě překvapeny přínosem, který projektové řízení přináší. V kombinaci s CRM či

http://wordpress.org/extend/plugins/
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rozšířenými uživatelskými profily získává taková platforma
překvapivě efektivní vlastnosti. Lze delegovat práci, sledovat blížící se termíny a odškrtávat splněné úkoly.

Administrativa společenských akcí
Pokud často plánujete či organizujete kulturní, společenské
nebo vzdělávací akce, máte možnost využít vhodný modul,
který vám ulehčí celou agendu. Evidovat prodej vstupenek,
umožnit uživatelům registraci prostřednictvím různých sociálních sítí, publikovat mapu včetně místní dopravy nebo
GPS souřadnic, to vše v kontextu kalendáře a dalších
webových sítí.

Široké možnosti WordPressu
WordPress už není jen redakční systém pro osobní blog. Stal
se z něj výkonný CMS (content management system), z nějž
lze vhodnými moduly vytvořit systém pro správu informací,
fotografií, videoblog, firemní stránky nebo stránky divadla.
Jedná se o všestranný a spolehlivý nástroj se stabilně vedeným vývojem. Základní instalaci zvládne provést každý
správce sítě nebo pokročilý uživatel.

FluxBB fórum na stránkách Blanska
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Diskusní systém FluxBB[FBweb]
Na některých stránkách si návštěvníci především vyměňují
poznatky, vzájemně se přesvědčují, přou se, radí si... Nezbytnou infrastrukturu takovéhoto diskusního fóra zajistí
například aplikace FluxBB.
Fórum ve FluxBB se člení na jednotlivá úzká témata,
která se podle příbuznosti sdružují do nadřazených kategorií. Jinými slovy seskupují se všechny příspěvky týkající se
daného tématu. Pro obsahově se různící příspěvky je na
místě založit více témat. Potlačuje se tak neduh
„vláknových“ debat, kdy se v reagujícím vláknu posouvá
předmět rozpravy a často se úplně vytratí ústřední téma.
Mezi vlastnosti FluxBB patří:
▪ velmi rychlý, velký výkon
▪ možnosti moderování, různá hledání (např. příspěvky bez odpovědi), uživatelské profily, osobní
nastavení, různé doplňky...
▪ malé hardwarové nároky (např. velikost databáze)
▪ minimalistický funkcionalistický vzhled, bez líbivých
zbytečností
▪ odvozeno z projektu PunBB

Samozřejmostí je dostupnost v češtině. K dispozici jsou
české stránky44 s fórem (které funguje jak jinak než na
FluxBB), kde je možné se poradit a požádat o pomoc při řešení problémů.
Alternativou k FluxBB mohou být systémy phpBB nebo
SMF (Simple Machines Forum), které jsou poněkud náročnější (jak na správu, tak na systémové prostředky), ale
nabízejí více funkcí a představují robustnější řešení.

Wiki systém[FBweb]
I v oblasti webu se najdou situace, kdy na některých materiálech spolupracuje více lidí, například v rámci širšího pracovního kolektivu.
▪ Jeden dokument edituje více lidí.
▪ Provádí se velké množství drobných editací.
▪ Vyžaduje se verzování dokumentu. Uchovávají se
historické podoby a ukládají se informace o jednotlivých editacích.

Příkladem může být znalostní báze pro zákazníky. Pracovníci klientského centra dotaz co dotaz postupně doplňují nápovědu. Další příkladem je třeba neveřejný web
pro vnitropodnikové diskuse.
Popsaný systém nejlépe demonstruje internetová encyklopedie Wikipedia45, kde je obsah editován stovkami různých uživatelů, kteří často mění stejné stránky a je třeba
udržovat pořádek v různých verzích pro případné opravy
nebo odstraňování chyb. Wikipedie běží na systému
zvaném MediaWiki. Tento systém je však poněkud složitější
a vyhovuje spíše velkým stránkám, pro běžné používání doporučujeme spíše DokuWiki. Mezi vlastnosti DokuWiki patří:
▪ úložiště prostřednictvím běžných souborů, nižší
hardwarové nároky než databázová MediaWiki
▪ pro editaci vhodná alespoň elementární znalost syntaxe
▪ kategorie, hypertextové odkazy, zamykání hesla, znázornění rozdílů mezi odlišnými verzemi téhož hesla...
▪ vkládání multimédií
▪ snadné rozšiřování funkcí pomocí doplňků

Wikipedia – nejznámější instalace wiki systému

44

http://fluxbb.cz/

45

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana
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Alternativou k DokuWiki může být již zmiňovaná MediaWiki či
MoinMoin Wiki. Všechna tato řešení jsou si velice blízká a liší
se spíše jen v implementaci, odlišnosti poznají především
správci systému, pro uživatele jsou velmi podobné. V softwaru MediaWiki se nedávno objevila možnost vizuální editace
(WikiEditor46), a to přímo ve finálním zobrazení. K práci tedy
už není potřeba žádná znalost syntaxe a uživatel při úpravách
vidí přesně tu podobu, kterou dokument bude mít.

▪ Moodle je specializovaný tzv. content management

▪

Moodle: open-source výuka
přes internet[FBmoo]
Populární webová aplikace Moodle47 slouží k poskytování výuky
přes internet. Moodle není jen platformou pro publikování studijních materiálů, ale pokrývá nejrůznější potřeby e-learningu.

Co je a není Moodle
▪ Moodle je tzv. virtual learning environment (VLE, virtuální
prostředí pro výuku) řešení. Tyto softwarové pomůcky
pomáhají při poskytování služeb dálkového studia nebo
zkvalitnění domácí přípravy při kontaktní výuce.

Demonstrační instalace z pohledu učitele

46

http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:WikiEditor

47

http://moodle.org/

54

Software na úřadech a jeho otevřené alternativy

▪

system (CMS, systém na správu obsahu). Instalace
CMS systémů obsahují funkce pro snadné vytváření
a nahrávání obsahu bez znalosti jazyka HTML, CSS
stylů a dalších souvisejících technologií. Vyučující
v Moodlu proto nemusí rozumět tvorbě webů.
Tvůrci Moodlu se přihlásili k paradigmatu sociálního
konstruktivismu. Místo přesného popisu tohoto
stanoviska se spokojme s konstatováním, že v rámci
sociálně konstruktivistického přístupu je kladen důraz na sociální interakce. Na rozdíl od běžných
aplikací pro tvorbu sociálních sítí (Elgg, v budoucnu
GNU Social, plugin BuddyPress do Wordpressu...)
však Moodle nevytváří univerzální sociální sítě, ale
návrh Moodlu se podřizuje výhradně účelu výuky.
Moodle není videokonferenční balíček pro „vysílání“
prezenční výuky.

Základní funkce
Výuka v Moodlu je rozčleněna do jednotlivých kurzů. Do
kurzu vyučující umisťuje různé studijní materiály. Při nahrání těchto podkladů v předstihu lze pozdržet jejich pub-

likaci a určit přesný čas jejich automatického zveřejnění
v kurzu. K publikování se hodí i např. slovníky definic implementované v Moodlu. Naopak studenti přímo prostřednictvím Moodlu odevzdávají svoje práce. Pro zjištění postojů
k určité otázce lze vypsat anketu.
K obsáhlejší komunikaci mezi uživateli lze použít diskuze a chat, přičemž Moodle dává možnost odebírat příspěvky
i e-mailem. V modulu workshop si žáci vzájemně hodnotí
svoje práce. Účastníky kurzu lze rozdělit do skupin například podle pokročilosti a pro každou skupinu přizpůsobit
výuku. V neposlední řadě testy procvičí (ověří) nabyté znalosti. U testů Moodle dokáže měřit spotřebovaný čas, automaticky vyhodnotit odpovědi a případně i provést klasifikaci. K vyzkoušení možností Moodlu slouží demonstrační
instalace48.
Dále existují různá rozšíření, která přidávají do Moodlu
nejrůznější funkce. Také vzhled Moodlu je možné v mnoha
ohledech upravit.

Rozdělení rolí
Během instalace se vytvoří speciální uživatel administrátor,
který celý systém spravuje. Uživatelé mají různá oprávnění.
Základní hierarchie se skládá z následujících předefinovaných rolí, jejichž kompetence si není těžké domyslet:
▪ Tvůrce kurzu vypisuje a zakládá kurzy.
▪ Učitel s právy a učitel bez práva upravovat jsou pedagogové. Jeden kurz může zajišťovat více osob.
▪ Roli student není potřeba komentovat.
▪ Ostatní uživatelé internetu vystupují jako host nebo
registrovaný uživatel.
S pomocí systému práv se snadno zavádějí nové role. Jako
příklad uveďme třeba nově definovanou roli Zaměstnavatel/Rodič, která je oprávněna seznámit se s výsledky
konkrétního studenta. Role se váží k jednotlivým kurzům.
Například v jednom kurzu můžete být učitelem, v druhém
studentem a v třetím kurzu nemít žádnou roli. Detaily systému práv se drobně liší v jednotlivých verzích Moodlu.
Systém oprávnění v Moodlu se dá v několika ohledech integrovat s běžnými školními informačními systémy. Především
Moodle zvládá autorizaci svých uživatelů proti LDAP serveru.

Možné kontroverze
Ve světě svobodného softwaru se klade velký důraz na
problematiku licencování, což je nutné pro zajištění práv
uživatelů. Systém Moodle nenutí uživateli uvádět licence
u jednotlivých nahraných dokumentů, takže studentům
48

http://demo.moodle.net/
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http://docs.moodle.org/cs/Rukověť_učitele
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samotný Moodle neumožňuje vybrat vhodnou licenci ke
svým pracím. Studenti mohou snadno zveřejnit copyrightem chráněný obsah kurzu, protože nejsou dostatečně upozorněni na licenci těchto autorských děl.
Moodle umožňuje monitorovat aktivitu jednotlivých
studentů a tyto údaje zveřejňuje uživatelům kurzu. Implementace této funkcionality se z hlediska ochrany soukromí
jeví jako poměrně diskutabilní rozhodnutí. Dále se v profilu
v Moodlu dají vyplnit základní osobní údaje, přičemž oficiální dokumentace na problém potenciálního zneužití
osobních údajů neupozorňuje. Naopak například česká
dokumentace49 učitelům radí: „Vybídněte studenty k tomu,
aby vyplnili co nejvíce údajů ve svém uživatelském profilu
(včetně fotografie) a seznámili se (stejně jako vy) s profily
ostatních.“
Nemělo by docházet k diskriminaci uživatelů. Při výuce
by proto měly být maximálně používány svobodné formáty
dokumentů, které nejsou svázány s konkrétním programem. Samozřejmě existují výjimky, kdy je naopak vhodné
použít proprietární formáty (např. výuka práce v konkrétním
proprietárním aplikace). Celý oběh veškerých dokumentů
lze obvykle řešit používáním výhradně formátu PDF. Dokumentace ani samotný Moodle tento přirozený požadavek na
interoperabilitu dokumentů dostatečně neartikuluje. Marně
jsem v roli tvůrce kurzu hledal v menu možnost vyloučit užívání nesvobodných formátů.
Organizace GNU sepsala speciálně pro software poskytování služeb přes internet licenci AGPL, protože nejběžnější
licence GPL tento způsob využití nebere v potaz. Moodle je
však licencován pouze jako GPL (řada 1.x licencí GPLv2+, řada 2.x licencí GPLv3+). Připomněl bych, že GPL, na rozdíl od
„síťové“ AGPL, obsahuje tzv. asp loophole. Copyleftová
ustanovení GPL se proto nevztahují na klienty síťové instalace. Uživatelům serverové instalace softwaru odvozeného od Moodlu tedy nevzniká např. právo na získání
zdrojových kódů.

Možnosti a ukázky nasazení Moodlu
Rané předprodukční verze Moodlu byly napsány v Pythonu
pro aplikační server Zope. Později byl kód kompletně přepracován pro dominantní webovou platformu LAMP (Linux,
Apache, MySQL, PHP). Vzhledem k současné multiplatformnosti Moodlu jsou podporovány různé variace na platformu
LAMP. Například databázi MySQL můžeme substituovat databází PostgreSQL a od verze 1.7 i několika dalšími relačními databázemi. Vývojem a podporou Moodlu se zabývá
australská společnost Moodle Pty Ltd. Informace o komerčních službách naleznete na oficiálních stránkách50.
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Jedna z komunitních tématicky zaměřených instalací

Oficiální stránky umožňují zaregistrovat jakoukoli instalaci
Moodlu. Díky tomu jsou dostupná aktuální statistická data
o nasazení této aplikace. V době přípravy této publikace
bylo zaindexováno 722 českých instalací51. Většinu z těchto

stránek provozují střední, vysoké, základní, mateřské školy
a jiné vzdělávací organizace. Mezi registrovanými instalacemi se nachází i několik komunitních stránek.

portál uživatelů OpenOffice a LibreOffice
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Vše o kancelářském balíku
OpenOffice a LibreOffice
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P Ř ÍK LAD Y NA S AZENÍ

A

nakonec se samozřejmě nabízí otázka, zda někdo „ten“
otevřený software využívá, když jej zde stále vychvalujeme.
Ukážeme si tedy jen několik příkladů firem a úřadů z našich
luhů a hájů, které otevřený software používají. Nalézt bychom
mohli snadno i další52, protože mnoho dalších firem používá svobodný software běžně, aniž by to někomu dávali vědět.
A kdybychom se přesunuli za naše hranice, našli bychom příklady,
kdy se nejedná o desítky nebo stovky uživatelů svobodného softwaru, ale přímo o statisíce a miliony53.

52

http://www.linuxexpres.cz/praxe/pripadove-studie
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http://www.ubuntu.cz/cojeubuntu/recenze/andalusie
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Grygov díky open source vyčnívá
nad okolím, občané profitují[VOgry]
Místostarosta hanácké obce Grygov Petr Chramosta považuje rozhodnutí používat open-source software i po letech
za výborné. Ve své práci vidí každý den výhody, které
otevřenost softwaru přináší, a to zejména občanům. Nezanedbatelné jsou také finanční úspory, veřejné prostředky
zde totiž velmi efektivně použili pro vytvoření a úpravy softwaru na míru obci. A nebylo to vůbec drahé.

V Grygově používají Apache
OpenOffice a další open source
Po volbách v roce 2006 čelilo tehdejší nové zastupitelstvo
různým problémům, jedním z nich byla legálnost softwaru
použitého na obecním úřadě. Zaměstnanci provedli audit
a zjistili, že k některým aplikacím nelze dohledat licenční
smlouvy. Takový software proto považovali za tzv. nelegální,
tedy pořízený či používaný v rozporu s licenční smlouvou.

Grygov je obec se zhruba 1 400 obyvateli ležící 7 km jižně od Olomouce, založená ve 14. století. Obec používá
open-source software pro většinu
svých potřeb, a dokonce s využitím
open source vyvinula ceněný informační systém. Viz také grygov.cz.

Hlavní službu tvoří přístup na internet a kancelářský balík, občas tam vídám také nějakého studenta, který si dodělává své úkoly,“ uvádí místostarosta Chramosta. Protože se
nejedná o žádný specializovaný software, jde o běžný informační a internetový kiosek, lze toto řešení doporučit každé
obci a knihovně.

Obec jako poskytovatel připojení
Obecní úřad provozuje internetovou síť pro celou obec.
Funguje tedy jako poskytovatel připojení. Na fyzickém
serveru běží několik virtuálních strojů (virtualizace je založena na VMware). První z nich tvoří webhostingový server
běžící na Debian GNU/Linuxu, poskytuje služby DNS, FTP,
databázového serveru, poštovního serveru a doménového
serveru. Funguje zde také servisní rozhraní ISP Control pro
správu hostingu; na tomto serveru běží stránky obce54 realizované v redakčním systému Typo3 („obecní“ fórum běží
na phpBB).
Druhý virtuální stroj je taktéž poháněn Debian GNU/Linuxem, běží na něm Radius server, který řídí autentizaci
všech uživatelů v síti. Každý uživatel, který se chce v obci
připojit k síti, aktivuje své bezdrátové připojení, připojí se
na jakýkoliv veřejný hotspot, kde získá na 10 minut připojení zdarma. Pokud chce trvalé připojení, zaregistruje se na
obecním úřadě, kde se přidá záznam do Radius serveru
a uživatel se může kdekoliv v obci do sítě přihlásit. Celá
obec je pokryta vysílači Mikrotik, které jsou provázané s Radius serverem, údaje se mění prostřednictvím jednoduchého rozhraní (napsaného na míru v PHP). Obec je do světa
připojena optickým kabelem.

Oceněný informační SMS a e-mailový systém
Po této revizi byl nalezený software zlegalizován
a v zájmu odstranění podobných situací v budoucnu byl jako
kancelářský balík použit volně šiřitelný Apache OpenOffice,
který má neomezující licenční smlouvu. Ta umožňuje šíření
a používání bez ohledu na počet instalací nebo typ operačního systému. Balík klíčových kancelářských aplikací tak obec
pro své zaměstnance pořídila zdarma (a používá se stále).
Mezi dalším open-source softwarem, který je na úřadě nasazen, najdeme prohlížeč Mozilla Firefox a poštovní klient
Thunderbird. V něm se používají moduly pro synchronizaci
kalendáře Google a modul Zindus pro správu kontaktů.
V místní knihovně provozuje obecní úřad informační
středisko, kde na počítačích běží linuxový operační systém
s aplikacemi. „Nainstalovali jsme na ně Ubuntu. Děti pravděpodobně vůbec netuší, že používají Linux, ovládají vše
bez problémů, nikdo nepřišel s žádným problémem nebo
požadavkem.
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Třetí virtuální stroj, také Debian GNU/Linux, poskytuje jedinečnou a originální službu – informační systém AIS. Jeho
účelem je informování občanů prostřednictvím SMS zpráv
a e-mailů. Ovládá se jednak z webového rozhraní, jednak
servisní SMS zprávou. Při odeslání z webu se zadá text
zprávy a vybere se způsob přenosu – e-mailem, nebo esemeskou. Dále se zvolí cílová skupina, např. podle ulic, částí
obce nebo speciální skupiny jako „hasiči“. Typický příklad
použití: když se plánuje odstávka vody, vedení obce informuje občany s předstihem prostřednictvím SMS a/nebo
e-mailu.
Náklady na provoz jsou minimální. Je to velmi přínosná
služba jak pro vedení obce, tak pro občany. Díky vlastnímu
hardwarovému modulu je nezávislá na internetu, nevyužívá
veřejnou internetovou bránu. Dokud funguje telefonní operátor, je v provozu. Zprávy je dokonce možné posílat nejen
z radnice, ale také odjinud.

http://www.grygov.cz/
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Použitý svobodný
software

Účel nasazení

Web

Počet kopií

Cena za licenci

Serverové vybavení
Debian
GNU/Linux

Serverový operační systém,
obsahuje služby DNS serveru,
doménového serveru a další
důležité nástroje

http://www.debian.org
http://www.debian.cz

2

0 Kč

Apache

Webový server

http://httpd.apache.org

několik

0 Kč

PHP

Jazyk pro vytváření
dynamických webových
stránek

http://www.php.net

několik

0 Kč

MySQL

Databázový server

http://www.mysql.com

několik

0 Kč

ProFTPD

FTP server

http://www.proftpd.org

několik

0 Kč

ClamAV

Antivirus

http://www.clamav.net

1

0 Kč

SpamAssassin

Antispam

http://spamassassin.apache.org/

1

0 Kč

Bind

DNS server

http://www.isc.org/software/bind

několik

0 Kč

VMWare ESXi

Virtualizační platforma

http://www.vmware.com/go/get-free-esxi

1

0 Kč

ISP Control

Správa webhostingu

http://isp-control.net

1

0 Kč

Typo3

Redakční systém

http://typo3.org

1

0 Kč

WordPress

Redakční systém

http://wordpress.org
http://cs.wordpress.org

několik

0 Kč

phpBB

Diskusní fórum

http://www.phpbb.com
http://www.phpbb.cz

1

0 Kč

FreeRADIUS

Server pro autentizaci v síti

http://freeradius.org

1

0 Kč

Desktopové vybavení
Ubuntu

Desktopový operační systém

http://www.ubuntu.cz

3

0 Kč

OpenOffice.org

Sada kancelářských aplikací

http://www.openoffice.cz

10

0 Kč

Thunderbird

Program pro práci
s elektronickou poštou,
kalendáři a kontakty

http://www.mozilla.org/cs/thunderbird/

několik

0 Kč

Firefox

Webový prohlížeč

http://www.mozilla.org/cs/firefox/

několik

0 Kč

Náklady na pořízení softwaru celkem:

0 Kč

Tabulka 9 Software použitý v infrastruktuře a jeho cena (není započítána cena práce a náklady na servis)

Rozesílání e-mailů se používá pro přímé informování lidí
v obci, např. o chystaných akcích, nebo se tak posílají vzkazy členům místních spolků.
Tento způsob informování je spojen s vysíláním místního
rozhlasu. Občané, kteří hlášení neslyší, si mohou přihlásit obecní
newsletter, v němž získají stejné informace ve formě e-mailu.
Každý, kdo má účet v informačním systému, si může vybrat
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množství a typ informací, které chce přijímat a jakým způsobem.
Jde např. o havarijní hlášení, hlášení místního rozhlasu nebo interní zprávy pro členy místního zastupitelstva nebo zmíněné
hasiče. Systém navíc funguje obousměrně – občané mohou na
zprávy odpovídat a ty se dostanou zpět k vedení obce.
Software AIS vyvinutý na míru získal druhé místo v krajském kole soutěže Zlatý erb 200955 v části Nejlepší elektro-

nická služba a od té doby funguje bez zásahu lidské ruky.
Mohl vzniknout díky tomu, že je postavený na open source
a že ho tedy lze „ohnout“ na míru.

Důvody pro použití open source
jsou pragmatické
Jako všude, i tady hrály významnou roli peníze. Po nástupu
současného vedení se finance ukázaly jako hlavní problém.
Obec na tom byla finančně špatně a použití bezplatného
softwaru se jevilo jako vhodné řešení vedoucí z těžké situace. Jenže finanční situace se – naštěstí pro Grygov – změnila
a v současnosti je rozpočet obce v dobré kondici. „Dnes
máme možnost zakoupit si cokoliv – obec je na tom finančně dobře –, ale používáme open source, protože nám
vyhovuje a zvykli jsme si na něj. Já osobně ho používám
i doma a všem ho doporučuji,“ uvádí Petr Chramosta.
„Překvapuje nás, že jiné obce utrácejí množství prostředků
za systémy, které umí zlomek toho, co software náš,“ podivuje se místostarosta Chramosta.
Prokázalo se tedy, že nízké náklady na pořízení kancelářského balíku Apache OpenOffice nebo serverového operačního systému Debian GNU/Linux jsou sice významným,
ale nikoliv jediným důvodem pro používání open source.
Tento software má zkrátka funkce, které uživatelé oceňují.
Například Apache OpenOffice disponuje klíčovou výhodou
pro koncové uživatele, kterou je rychlé uložení dokumentu
ve formátu PDF. Jak vysvětluje Petr Chramosta: „V mnoha
případech nemáme důvod kupovat uzavřený software, protože by nám stejně neposkytl to, co nabízí open source.“

Kancelářský balík Apache OpenOffice
nebo jiné programy nijak nebrání komunikaci s okolním světem. Místostarosta obce potvrzuje, že žádné
problémy s výměnou dokumentů nezaznamenali. Zcela běžně v Apache
OpenOffice vyplňují tabulky a formuláře zasílané z ministerstev nebo krajského úřadu. Apache OpenOffice obvykle
zpracuje dokumenty, které konkurenční program zobrazí nesprávně.
Důležitým aspektem také je, že open source je pravidelně
aktualizován a obohacován o nové funkce. „Všechen software se pravidelně aktualizuje. Pokud se objeví nějaký
problém, aktualizace ho vyřeší, člověk se taky může podívat

na stránky projektu, kde bývá napsané, že se na řešení
pracuje. Od té doby, co jsme open source nainstalovali, nemáme s IT vybavením problémy,“ říká místostarosta Grygova.

Zajímá vás podrobně, jak funguje
SMS brána AIS? Chtěli byste ji
používat ve své obci? Kontaktujte
pana Petra Chramostu na e-mailové
adrese mistostarosta@grygov.cz.
Software je možné instalovat také
u vás, navíc vám Grygovští rádi
předají své zkušenosti.

Výsledný finanční efekt: Vítězí open source
Grygov má přibližně 1 400 obyvatel a na obecním úřadě
zhruba deset počítačů. Do místní počítačové sítě je připojeno 160 domácností. Ve způsobu komunikace s občany
a využití softwarových nástrojů by se mohl stát příkladem
pro stovky podobně velkých obcí. Komunikuje několika
cestami, nabízí občanům kvalitní připojení k internetu,
provozuje jako mnoho jiných obcí knihovnu a zajišťuje
pravidelný přísun aktuálních informací. Kolik to vše stálo?
Nebo obráceně – kolik se ušetřilo tím, že se vybralo trochu
nezvyklé řešení?
Jak udává místostarosta Petr Chramosta, nebylo nutné
kupovat licence kancelářského balíku Apache OpenOffice,
který je dostupný bezplatně. Tím se při pořízení ušetřilo
bezmála 40 000 Kč, aktualizace balíku jsou taktéž zdarma,
což ovšem nemusí platit pro konkurenční software. Výrazných úspor se ale dosáhlo v případě serverové infrastruktury, kde je použit operační systém Debian GNU/Linux, jehož
pořizovací cena je také nulová. Zde je ovšem nutno započítat náklady na práci správce systému a jednotlivých služeb.
Obec spolupracuje s kvalifikovaným odborníkem, jehož
práci je nutno zaplatit, jedná se o standardní částky. Mnoho
služeb stačí nastavit a fungují i několik let bez zásahu.
Vývoj informačního systému AIS stál 14 000 Kč bez DPH,
GSM brána přišla na cca 3 500 Kč. Použitím a úpravou opensource softwaru na míru obec ušetřila veřejné prostředky,
protože peníze byly investovány do funkcí, které jsou plně
využívány, a nedochází tedy k plýtvání; program byl nabídnut k využití jiným obcím (bez většího zájmu). I zde platí,
že licence konkurenčního programu, který navíc nevyhovoval po funkční stránce, stojí výrazně více (cca
100 000 Kč). Vývoj vlastního řešení na open source je výhodnější.
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Obce se nemají čeho bát
Místostarosta Grygova Petr Chramosta je příznivcem opensource softwaru z přesvědčení. Ale také zkušenosti agendy
úřadu mu dávají za pravdu – volně dostupný software a jeho
úpravy na míru se obci nejen vyplatily finančně, ale především jí poskytují funkce a vlastnosti, kterými jiný software
vůbec nedisponuje.

Kraj Vysočina dává přednost
otevřeným řešením, inspiruje
se v Evropě[RLEkv]
Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina má rozsáhlé zkušenosti s implementací a správou open-source infrastruktury, která se skládá z řady navzájem propojených
a spolupracujících open-source komponent. KrÚ Vysočina
provozuje rozsáhlé instalace open-source systémů v rámci
své sítě serverů, které zajišťují bezpečnost, poštovní a aplikační služby atp., ale také množství uživatelských opensource aplikací na platformách Linux i Windows. Jaroslav
Krotký.

Široké uplatnění
Na serverech nacházejí uplatnění nejen linuxové operační
systémy (Red Hat, CentOS, Ubuntu, Debian), které jsou nasazeny pro evidenci nehmotného majetku, evidenci veřejných zakázek, jako servery pro e-learning, pro informační
systém i diskové úložiště. Využíván je také další open-source
operační systém unixového typu: FreeBSD. FreeBSD je nasazen v roli firewallů, proxy serverů, DNS, routerů pro
vnitřní i vnější provoz, pro webhosting, monitoring i poštovní služby včetně ochrany proti spamu.
Kromě toho využíváme open-source databázové servery
(databázový server Firebird používáme pro ukládání dat ze
specializovaného softwaru pro dopravní agendu a MySQL
především v rámci oblíbené sady MySQL + Apache + PHP)
a provozujeme také aplikační server Apache Tomcat. Jako
software pro telefonní ústřednu používáme aplikaci Asterisk. V současné době je na ni připojeno přibližně 400 telefonů KrÚ Vysočina i detašovaných pracovišť. Virtualizační
prostředí Oracle VirtualBox využíváme pro otestování instalace a konfigurace osobních počítačů i serverů a jejich
chování při změně konfigurace. Aplikace Putty slouží jako
SSH a Telnet klient pro správu linuxových/unixových serverů a konfiguraci switchů Hewlett-Packard a Cisco.
Pro editaci fotografií instalujeme uživatelům bitmapový
editor GIMP, případně Paint.NET, a pro editaci vektorových
kreseb vektorový editor Inkscape. Kromě toho mají koncoví
uživatelé na pracovních stanicích k dispozici kancelářský
balík Apache OpenOffice/LibreOffice a podle konkrétní po-
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třeby pracovníků také aplikaci Gantt Project jako alternativu k Microsoft Project pro kreslení jednodušších diagramů
projektového řízení.

Pragmatický přístup
Otevřená řešení volíme jako alternativu ke komerčnímu
softwaru tam, kde má open source co nabídnout – nerozlišujeme mezi open-source softwarem a komerčním softwarem na základě obliby, je to čistě pragmatické hledisko.
Prosazujeme ho tam, kde open source představuje lepší
cenu, zvolené řešení nebo cokoliv jiného, co přináší výhodu
oproti komerčnímu softwaru. Kde ale open source neposkytuje odpovídající řešení (což je většinou na klientské
straně), tam volíme spíše komerční řešení.
Na našem úřadu se drtivá většina open-source softwaru
využívá na serverové straně. Z toho důvodu nevnímáme
větší opozici vůči open source, protože ze strany IT pracovníků je open source dobře přijímán. Nasazení na pracovních stanicích probíhá většinou na přímou žádost uživatelů, kteří používají aplikace jako Apache OpenOffice nebo
produkty typu Gantt Project či GIMP. K rozsáhlejšímu využívání open-source řešení na klientské straně jsme prozatím
nepřistoupili. Interoperabilitu se systémy Microsoft
Windows příliš neřešíme, protože většina nasazeného opensource softwaru jsou buď aplikace v prostředí Windows, nebo nemají problém s prostředím Windows koexistovat.
OSS produkty nejsou u nás vybírány nijak cíleně. Vždy se
řeší nějaký projekt nebo typ aplikace a v rámci analýzy se
zvažují jak komerční, tak open-source alternativy. Pak rozhoduje, o jaký typ produktu jde, jakou má podporu a vývoj,
jaké s ním mají zkušenosti jiné organizace u nás i ve světě.
Po posouzení všech možných alternativ se rozhodneme, zda
je pro nás open-source řešení vhodné, či nikoliv. Jedná se
tedy o ad hoc rozhodnutí bez stanovených pravidel.
Při rozhodování, zda využívat open source, zvažujeme
na odboru informatiky jak technické hledisko, tak samozřejmě finanční náklady – záleží na obou těchto faktorech.
Sázíme spíš na stabilní distribuce, vlastní úpravy v nich neděláme. Velkou roli v tom, zda využíváme open source,
hraje hlavně schopnost řešit podporu daného řešení v rámci
našeho úřadu. Z našeho pohledu má totiž v současné době
využívání open-source řešení v České republice ve veřejné
správě několik slabin.

Překážky při nasazování na KrÚ Vysočina
Jde zejména o velmi malý počet firem nabízejících podporu
open-source produktů. Většina IT společností v České
republice je stále zaměřena především na komerční produkty. Pak máme možnost si dané řešení buď spravovat sami, což vyžaduje nějaký čas a náklady ohledně školení IT
pracovníků na našem odboru, nebo si dané řešení nechat

spravovat nějakou povětšinou menší firmou, která je závislá
na jediném pracovníkovi, jehož výpadek znamená nedostupnost podpory. Navíc má daná podpora obyčejně i velmi
nízkou kvalitu pro větší zákazníky. Tímto jsme si např. prošli
při implementaci open-source řešení PBX Asterisk.
Další slabinou je ne příliš stabilní vývoj. Ve větších organizacích je většina aplikací integrována např. s ERP systémem nebo jinými klíčovými systémy, které jsou v architektuře
dané organizace. Proto rozhodnutí zakomponovat do architektury některý z open-source produktů znamená investice
především do implementace řešení a do proškolení uživatelů.
Pokud ovšem vývoj nedrží příliš kontinuitu, pak je to dost riskantní rozhodnutí. Jako příklad bych uvedl situaci kolem
Apache OpenOffice/LibreOffice. Sada kancelářských aplikací je
naprosto klíčovou záležitostí v architektuře každé větší organizace, a proto je dosti nepříjemné, pokud dané řešení
„končí ve ztracenu“ a jeho roli přejímá sice řešení z počátku
skoro identické, ale v současné době už částečně rozdílné.
Dalším velkým problémem je nedostatečná výuka opensource softwaru na českých školách a z toho plynoucí nízká
gramotnost uživatelů např. ve využívání Linuxu. Sice v současné době existují projekty škol, kde výuka probíhá
moderní metodou na netboocích s linuxovým řešením, ale
spíše se jedná o výjimky. Dnes je ale potřeba, aby žáci měli
možnost se s Linuxem seznámit v rámci běžné výuky a naučili
se ho rutinně používat stejně jako platformu Windows.
Samozřejmě, systémový přístup ve využívání OSS chybí
i na centrální úrovni ve veřejné správě. Neexistuje politika
rozvoje open-source řešení ve veřejné správě. Velkou slabinou je absence politiky tzv. otevřených formátů a standardů. Ze zkušeností ze zahraničí, především ze zemí Evropské
unie, plyne, že není důležité, zda daný subjekt ve veřejné
správě využívá nebo nevyužívá open source, ale měl by využívat otevřené formáty. Tyto formáty by měly být podporovány jak v komerčních, tak OSS řešeních. Pak by nedocházelo k tzv. vendor lock-in, kdy jsou subjekty veřejné
správy vázány k jednomu produktu z důvodu používaného
formátu. Proto by se politika v této oblasti na centrální úrovni
měla odvíjet od definice otevřených formátů, které mají být
využívány ve veřejné správě.

Úspory a efektivita
Vyčíslení úspory je velmi problematické. Samozřejmě, open
source znamená úsporu v oblasti licencí, ale to je jenom část
nákladů na implementaci softwaru. Někdy sice uspoříme na
licencích, ale kvůli horší podpoře open source u českých IT firem zase více utratíme za proškolení IT pracovníků odboru
informatiky. Takže záleží na konkrétním řešení. Hrubý odhad
finanční úspory za 10 let je 5 milionů korun (licenční poplatky,
náklady na podporu, náklady na vývoj aplikací).
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Největší výhodu open source však nevidíme v úspoře
nákladů. Většinou je to spíše lepší/vhodnější technické řešení, ať už z hlediska bezpečnosti, nebo programování. Například využívání „hvězdného trojúhelníku“ MySQL +
Apache + PHP je velmi efektivní, jednoduché, výkonné
a bezpečné a na Vysočině má velkou „tradici“. V tomto řešení byla napsána a je provozována většina interních
aplikací na úřadu.
Svoji roli hraje také skutečnost, že sehnat na trhu práce
např. dobrého programátora pro PHP je daleko menší
problém než sehnat dobrého programátora v C#, který
pracuje ve Visual Studiu. Také je rozdílná sazba za hodinu
práce těchto programátorů v neprospěch C#. Takže např. při
vývoji aplikací je úspora ve využívání open source značná.
Za největší přínos považujeme možnost využívat jednoduchá a efektivní technická řešení v určitých oblastech,
např. firewally, vývoj webových aplikací apod. Tato efektivita znamená, že máme možnost využít čas a prostředky
v oblastech, kde je aplikace komerčních řešení efektivnější
(ale samozřejmě i nákladnější). Takže kombinací open-source a komerčních řešení lze dosáhnout zajímavé softwarové architektury, ve které do sebe jednotlivé části velmi
dobře zapadají. Jsme přesvědčeni, že tento způsob využití
open source by se mohl uplatnit i na jiných úřadech.

Kontakt se světem
Své zkušeností sdílíme a porovnáváme s řadou dalších úřadů, které se rozhodly pro nasazení open-source řešení.
Jedná se především o úřady na Vysočině, jako je Městský
úřad Nové Město na Moravě. V současné době je Kraj Vysočina členem projektu OSEPA56 v rámci Interreg IVC. Hlavní
přínos členství spočívá především ve výměně zkušeností.
Projektu se účastní partneři (Španělsko, Belgie, Švédsko
atd.), kde je open source velmi rozšířen. U nás nemáme ani
tak problém s využíváním open-source softwaru na serverové straně, ale zajímalo nás, zda opravdu masově existuje
nasazení na klientské straně a zda to opravdu přináší takové úspory a výhody, jak někteří proklamují.
Také jsme chtěli zjistit, jak fungují v daných státech organizace, které se open source zabývají, jak funguje centrální
vývoj otevřených aplikací pro veřejnou správu, zda mají
někde opravdu propracovanou politiku využívání open source na centrální úrovni. Tedy zjistit, zda je ještě nějaký prostor
pro využití open source v Kraji Vysočina a zda nejde něco
udělat z hlediska centrálního rozvoje a podpory (jinými slovy
napodobit nějaké řešení, které již v zahraničí funguje).
Velmi zajímavé jsou např. zkušenosti z nasazení vlastní
linuxové distribuce ve španělském regionu Extremadura,
kde využívají ve školství a veřejné správě svoji linuxovou
distribuci GnuLinEx57. Region provozuje vlastní síť bez-
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platných školicích center pro obyvatele, kde je možné získat
školení o Linuxu a dalších open-source aplikacích.
Další ukázkou je využívání open source v Lotyšsku ve
městě Valmiera. Tamější radnice je téměř kompletně postavena na open source. Velmi zajímavým prvkem je plné využívání virtualizační platformy Proxmox, kde v daném virtuálním prostředí běží přes 50 serverů. Také v Belgii ve městě
Schoten využívají open source ve velké míře. Díky tomu se
jim daří být na polovině nákladů na IT ve srovnání s obdobně
velkými radnicemi v této zemi. Všechny tyto případové studie
byly prezentovány v rámci druhé konference OSEPA58, jež se
konala koncem března 2012 v Jihlavě.

Open-source software šetří
náklady v Ústavu hematologie
a krevní transfuze[LJuhk]
Ústav hematologie a krevní transfuze používá Linux a další
open-source software. Vedoucí Oddělení informačních
a komunikačních technologií se s námi podělil o zkušenosti
z nasazování tohoto softwaru a popsal různé oblasti, kde
OSS našel v ÚHKT své uplatnění.

Stručně o ÚHKT
Historie Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) se datuje od 1. ledna 1952, nyní tedy ústav slaví šedesát let své existence. Byl zřízen Ministerstvem zdravotnictví, dnes má formu
jeho příspěvkové organizace. Představuje unikátní spojení výzkumu s klinikou a s vysoce nadstandardní specializovanou
transfuziologickou částí. Významně se také podílí na vzdělávací
činnosti – kromě výuky magisterského studia ve spolupráci
s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy je školicím pracovištěm profesního postgraduálního vzdělávání ve spolupráci
s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Kromě špičkových odborníků potřebuje ústav pro svou
vědeckou, klinickou i vzdělávací činnost také náležité zázemí včetně kvalitní přístrojové techniky a informačních a komunikačních technologií. Podobně jako všude jinde,
i v ÚHKT roste význam rychlého a spolehlivého získávání,
ukládání, zpracování a přenosu dat.

ÚHKT používá open-source software
Protože se v ÚHKT59 ve velké míře používá operační systém Linux a mnoho programů patřících do kategorie svobodného
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a open-source softwaru, zajímalo nás, kde všude nachází
v ústavu takový software uplatnění a jak jeho nasazování probíhalo. Informace nám poskytl Ing. Vladimír Tymáň, vedoucí
Oddělení informačních a komunikačních technologií (IKT).
Na serverech v ÚHKT běží Linux již více než 10 let. Postupně zde nahradil dříve používaný Novell NetWare, který
v 90. letech minulého století obecně v oblasti sítí dominoval.
Na linuxových serverech je nasazena linuxová distribuce
CentOS (založená na úspěšné komerční distribuci Red Hat
Enterprise Linux). Kromě specifických serverových aplikací
vyžadujících Microsoft Windows a kromě firewallu se systémem OpenBSD běží Linux na všech serverech. Využívá se
i virtualizace – Xen a v poslední době KVM.
Hlavním důvodem pro volbu Linuxu bylo podstatné
snížení nákladů (které by v případě nákupu licencí proprietárních operačních systémů – ať již by se jednalo
o Windows, nebo o komerční Unix – byly značné), funkcionalita a flexibilita. To se ale netýká jen Linuxu, nýbrž opensource softwaru obecně. Nyní se tento software používá
v ÚHKT například pro souborový server (Samba), autentizační server LDAP (program OpenLDAP), poštovní
a webový server, proxy, DNS, DHCP a řadu dalších. Migrace
z dřívějších řešení probíhala bez zásadnějších problémů.
Kromě serverů je Linux (ve formě systému OpenWrt) také
na routerech pro zajištění VPN spojení se třemi dislokovanými pracovišti. ÚHKT rovněž provozuje wifi síť pro pacienty,
dárce a návštěvníky – i zde se využívá hardware s Linuxem,
k řízení přístupu slouží svobodný software CoovaChilli.
Z desktopů je Linux zatím jen na dvou správcovských
strojích (v rámci Oddělení IKT). Ale i tam, kde pracují běžní
uživatelé, se využívá open-source software, zejména kancelářské aplikace Apache OpenOffice/LibreOffice (v částečné
míře; hlavním kancelářským balíkem je v ÚHKT Microsoft
Office), PDF Creator, Mozilla Firefox a Mozilla Thunderbird.
Uživatelé práci s nimi zvládají bez problémů.
Kromě obecných programů (používaných ve všech
sférách lidských činností) se v ÚHKT používá OSS také pro vysloveně zdravotnické úkoly. Nemocniční informační systém
UNIS je provozován v prostředí operačního systému Linux
a běží nad databází Firebird. Stejný operační systém, pro
změnu v kombinaci s aplikačním serverem Apache Tomcat,
se využívá také pro software SWLab DRG, sloužící k optimalizaci vykazování léčebné péče zdravotním pojišťovnám.
Zajímavou oblastí použití OSS, které se zde navíc neomezuje zdaleka jen na ÚHKT (podle aktuálních informací je
do sítě zapojeno 171 zdravotnických zařízení a 3 vědecká
pracoviště), je systém ePACS. Jedná se o komunikační síť
pro přenos obrazové zdravotnické dokumentace v elektronické formě. V ÚHKT je implementován komunikační uzel

sítě ePACS (nad Linuxem) a také úložiště dat (PACS server)
s webovým rozhraním pro uživatelský přístup (prohledávání
archivu a prohlížení dat v libovolném webovém prohlížeči) –
i na něm běží Linux a aplikační server Apache Tomcat.

OSS má ve zdravotnictví své místo
Příklad ÚHKT ukazuje, že Linux a open-source software
obecně má ve zdravotnictví, a to včetně center špičkové
medicíny a specializovaného lékařského výzkumu, jednoznačně své místo. V tomto případě se dokonce Linux používá na serverech velmi dlouho – a sice od dob, kdy na serverech ještě vládly úplně jiné systémy. To dokládá, že se OSS
není potřeba bát a že se naopak jedná o software, který
může být funkčně bohatý, spolehlivý, flexibilní a v neposlední řadě šetří nemalé finanční prostředky.
Ve světě není využití OSS ve zdravotnictví ničím výjimečným. V současné době například probíhá velká migrace60
třinácti nemocnic (s celkem 25 tisíci zaměstnanci) kodaňského regionu v Dánsku na kancelářský balík LibreOffice.
Akce byla spuštěna po důkladném vyhodnocení dvouletého
pilotního provozu v nemocnici Bispebjerg Hospital v Kodani
a hlavním důvodem je finanční úspora, protože náklady na
licence (každý uživatel musel mít vlastní licenci, protože se
může připojovat na svůj virtuální desktop odkudkoli) byly
enormně vysoké. Navíc, jak řekl IT manažer nemocniční
skupiny, v mnoha případech řeší open-source komunita
problémy rychleji než proprietární dodavatelé.

8 firem, úřadů a škol, které
používají Apache
OpenOffice/LibreOffice[MHosm]
Přestože vám mnoho lidí bude zarputile tvrdit, že kancelářský balík Apache OpenOffice nebo LibreOffice „nikdo“ nepoužívá, snad jen chudí studenti, opak je pravdou. Tento
volně šiřitelný software používá kromě jednotlivců i mnoho
firem, ale také škol nebo úřadů. Zde je jich osm pro ukázku.

Případ č. 1: Církevní střední odborná
škole v Bojkovicích61
V Církevní střední odborné škole v Bojkovicích se opensource programů nebojí, používají jak Apache OpenOffice,
tak Ubuntu62. „Považuji za důležité, aby se žáci a studenti na

Tyto dámy se Linuxu ani Apache OpenOffice nebojí – a vy ano?

školách přinejmenším dozvěděli o existujících alternativách.
Tato informace může žákům zprostředkovat přístup k finančně méně náročnému legálnímu softwaru, nadanějším
pak i radost ze spolupráce s OSS komunitou. A třeba se časem
dočkají i uznání od zaměstnavatele, kterému ušetří náklady
na licence a práci s jejich evidováním,“ říká Ludmila Chládková, učitelka a zástupkyně ředitele školy.
Škola navíc pořádá počítačové kurzy pro seniory, jejichž
součástí je samozřejmě i Apache OpenOffice, ale také například jiný open-source program – grafický editor GIMP.

Případ č. 2: Truhlářská firma Dlauhý63
Zdeněk Dlauhý, jehož firma vyrábí nábytek na zakázku, říká:
„Jako hlavní důvod využití vidíme značnou finanční úsporu ve
firmě, možnosti otvírat soubory z Microsoft Office a využití
maker, což dělá z Apache OpenOffice nástroj určený pro
provozní zatížení.“ Práci v Apache OpenOffice přirovnává
k práci v Microsoft Office: Někdy je prý jednodušší a někdy
zase naopak. Na některých počítačích mají dokonce ve firmě Linux.

Případ č. 3: Úřad v Banské Bystrici64
Na Městském úřadě v Banské Bystrici přešli na OpenOffice.org z PCSuite od Software602. V úvahu připadal i Office
od Microsoftu, ale kromě ceny proti němu rozhodla
i nutnost upgradu operačních systémů a mnohdy i hardwaru. Peter Tuhársky z oddělení informatiky dodává: „OpenOf-
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fice.org mal navyše tú výhodu, že na ňom nefungovali vírusy
zneužívajúce makrá v dokumentoch Microsoft Office.“
Někteří uživatelé měli s přechodem na OpenOffice.org
problémy, jiní ale byli více samostatní: „Keď sme OpenOffice.org nasadili na útvare kontroly, prvých pár dní si s niektorými vecami nevedeli rady, tak sme im niekoľkokrát pomohli,
potom si od nás požičali knihu o OpenOffice.org, po týždni ju
vrátili a odvtedy pracovali bez akýchkoľvek ďalších otázok.“
Přechod na OpenOffice.org později usnadnil přechod na
Linux, protože se jedná o multiplatformní program, který není
závislý na konkrétním operačním systému nebo jeho verzi.

Případ č. 4: Základní škola, Mateřská
škola, Základní umělecká škola Jesenice65
Škola v Jesenici je kromě klasické základní školy také školou uměleckou a mateřskou. Z počátku začali používat
Apache OpenOffice hlavně kvůli finanční úspoře ve škole,
nyní si ale uvědomují, že je dobré děti seznámit s alternativou, protože pak uspoří i ony, respektive jejich rodiče. „Žáci totiž doma v nemalém počtu raději pracují na Apache
OpenOffice, protože je to pro ně finančně výhodnější než nakupovat kancelářský balík od Microsoftu,“ říká Martin Vondráček, správce operačního systému.

Případ č. 5: INTAX, spol. s r. o.66
Společnost INTAX poskytuje služby v oblasti informačních
systémů a zabývá se vývojem a údržbou aplikačního
programového vybavení podle potřeb zákazníků. Apache
OpenOffice používá již od roku 2004, pan Ing. Hlaváček, vedoucí oddělení IT, v roce 2010 mj. napsal: „Za velký přínos
Apache OpenOffice považuji zavedení mezinárodního standardu Open Document Format pro ukládání a výměnu textových dokumentů, prezentací, tabulek, grafů a databází.
Dobře dokumentovaný otevřený standard dává záruku, že
různé kancelářské soubory budou vypadat stejně i za několik
let a při použití jiných programů a že budou čitelné bez ohledu na nově vyvíjené technologie a operační systémy.“67
Nyní ve firmě přešli na LibreOffice. Nejdříve zvažovali
přechod na IBM Lotus Symphony, ale kvůli problémům
a hlavně kvůli ukončení jeho vývoje tuto možnost nakonec
zamítli. Nakonec se rozhodli vyzkoušet nový LibreOffice:
„Teprve při práci s různými konkrétními dokumenty, tabulkami, prezentacemi a obrázky jsme poznali, jaké má LibreOffice výhody i jaké nové problémy jsou s ním spojené. (...) Velký

soubor xlsx (chybový protokol od zákazníka o velikosti 12 MB
s více než 290 000 řádky) LibreOffice Calc celý přečetl, zatímco
Excel z Microsoft Office 2003 s doinstalovanou nadstavbou
pro formáty Microsoft Office 2007/2010 zobrazil jen prvních
cca 65 000 řádků (v souladu s upozorněním na toto omezení,
které se objevilo hned po otevření souboru).“

Případ č. 6: VOŠ a SPŠE Plzeň68
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň v ulici Koterovská se snaží co nejvíce používat programy zdarma, jako jeden z nich používají právě
Apache OpenOffice. Ve škole mají celkově 350 počítačů
s Apache OpenOffice. Z tohoto počtu má 70 stanic také nainstalovaný Office od Microsoftu. „Trochu jsme do toho šli
z donucení, ale nakonec nám docela vyhovuje, že každý student má program legálně doma a tato cesta je studentům
ukázána,“ říká Jana Cibulková, učitelka školy.

Případ č. 7: Brněnské Gymnázium, třída
kapitána Jaroše69
V tomto brněnském gymnáziu používají Apache OpenOffice
a jeho jiné varianty ve Windows, Linuxu i na počítačích s Mac
OS X, což je asi 150 počítačů nejen v učebnách, ale i v kabinetech. Učitelé informatiky říkají: „Práce s Apache OpenOffice je
jednoduchá a je velmi podobná starším verzím Microsoft Office.
Program je zdarma, proto je pro školu lepší hlavně z finančních
důvodů. Běžné dokumenty v něm lze vytvářet bez problémů. Je
to skvělá alternativa k ostatním kancelářským programům.“

Případ č. 8: Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně70
Jako zde poslední případ jmenujme pro změnu školu vysokou. Na Fakultě informačních technologií na VUT v Brně
má k Apache OpenOffice přístup více než tři tisíce studentů
a zaměstnanců na cca 830 počítačích. Finanční úspora zde
nehraje roli, protože jako vysoká škola mohou získat Microsoft Office prakticky zadarmo, jde jim spíše o svobodnou volbu softwaru. Tomáš Kašpárek, správce operačních systémů,
o tom napsal: „Na operačních systémech rodiny Windows nás
sice netrápí licence, ale nabízíme svobodnou volbu jak operačního systému, tak kancelářských balíků či jiných programů
tam, kde je to možné. Uživatelů, kteří jsou nuceni používat
konkrétní kancelářský balík, je pak naprosté minimum.“
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V Městské knihovně v Praze
používá Linux denně přes
osm set lidí[MHmlp]
Městská knihovna v Praze je veřejná knihovna našeho
hlavního města. Poskytuje výpůjční, bibliografické a informační služby. Půjčuje knihy, časopisy, mapy, hudebniny,
zvukové nosiče. Umožňuje čtení novin a časopisů. Registrovaní čtenáři mají bezplatný přístup k internetu na necelých dvou stovkách počítačů pro veřejnost, které denně využívá více než osm set lidí. Na těchto počítačích používá
knihovna Linux, který knihovně ušetřil přes milion korun.
Položili jsme několik otázek správcům IT městské
knihovny:

Kolik počítačů pro veřejnost má celkem městská
knihovna a na kolika z nich běží Linux?
Pro veřejnost je v knihovně 295 počítačů, z toho 180 určených pro přístup na internet, na těch běží Linux.

Používáte celkem staré verze distribucí, má to
nějaký zvláštní důvod, nebo je to jen kvůli zásadě „Když něco funguje, nesahejte na to“?
To je v zásadě dobrý přístup. Když něco funguje, neopravovat to!
Problém je ale trošku jinde. Počítačů je hodně a jsou
rozstrkány po pobočkách po celé Praze. Každá pobočka má
provozní dobu, kdy u počítačů sedí veřejnost, a nemůžeme
s nimi pracovat.
Nějakou dobu trvá vůbec připravení kompletní instalace, její vyzkoušení, jestli funguje správně na mnoha rozličných počítačích, a pak nastane hledání děr v časovém
rozvrhu všech poboček, aby se tam postupně mohla ta nová
distribuce nainstalovat. Krom toho, celou věc dělají lidé,
kteří mají na starosti mnoho jiných věcí, takže se tomu ani
nemohou věnovat na 100 %.
Snadno si spočítáte, že než uvedeme novou instalaci
kompletně v život, vyjde distribuce nová, a člověk by začal
nanovo...
Proto ty staré distribuce, protože prostě není v našich
silách takové množství počítačů neustále aktualizovat.

Jaké důvody vás vedly k použití Linuxu?
Lepší zabezpečení proti nechtěnému (ale i chtěnému) poškození systému uživatelem. Důvody, které vedly k použití
Linuxu byly mimo lepší zabezpečení samozřejmě i rozpočtové, na dnes bezmála dvou stech počítačích už dělají
licenční poplatky za ta léta značnou sumu.

Od kdy vlastně na počítačích pro veřejnost běží
Linux? Bylo to odjakživa?
Je to už dlouho, nejsme schopni přesněji lokalizovat datum.

Když se na situaci zpětně podíváte, vidíte nějaké
výrazné výhody používání svobodného operačního systému? Například menší náklady?
Počítač s Ubuntu

Máte představu, kolik lidí denně tyto
počítače využívá?
V průměru 3100 lidí, z toho na internet cca 850. Bezplatný
přístup k internetu mají na počítačích pro veřejnost jak
registrovaní, tak i neregistrovaní čtenáři, registrovaný
čtenář má pouze nějaké možnosti navíc, například si může
místo u počítače předem rezervovat a díky tomu má při
momentálně plně obsazených místech přednost před neregistrovanými návštěvníky, kteří takovou možnost nemají.

Jakou distribuci Linuxu používáte?

Robustnost systému se potvrdila. Počet počítačů se v průběhu let postupně zvyšoval, proto je těžké dopočítat se
přesné finanční úspory, nicméně nepochybně se pohybujeme nad částkou jednoho milionu korun, a to i při opravdu
velmi vlídné cenové politice Microsoftu vůči veřejným
knihovnám.

A nevýhody?
Nedostatek ovladačů pro hardware. Kromě toho i jednoznačně vyšší pracovní náklady na počáteční zprovoznění
a údržbu. Přestože celková finanční bilance vyznívá ještě
stále jednoznačně pro Linux, právě třeba otázka automatických pravidelných aktualizací je zde problematičtější než
u Windows. Drobné problémy s sebou nese i vizuální odlišnost plochy a drobet jiný způsob ovládání, než na které je
majorita uživatelů zvyklá.

Používáme distribuce Fedora 6 a Ubuntu 8.04.

Příklady nasazení
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Mohli byste prosím uvést nějaký konkrétní příklad
chybějícího ovladače? Nemůže být jejich nedostatek způsobený právě starou verzí systému?
Problémem jsou například integrované zvukové karty
v chipsetech, grafické karty atd. Pravděpodobně by novější
verze pomohly. Jenže jak jsem se zmínil výše, není v našich
kapacitách neustále zkoušet nové a nové distribuce a zjišťovat, jestli tohle či tamto už konečně začalo fungovat.
Krom toho, aby se mohlo takovéto množství počítačů
spravovat, potřebujeme je mít nainstalované co nejvíce
stejně, abychom se při správě nezbláznili. ;-)
Takže čas od času vezmeme nějakou právě aktuální distribuci a připravíme generální upgrade všech počítačů. To
nějaký čas trvá. Pak nastanou problémy typu: „Tyhle počítače tu novou distribuci už výkonově nezvládají“, nebo
„Tyhle nově nakoupené počítače ta distribuce ještě nepodporuje“ atd.

A co softwarová výbava, jaké programy mají návštěvníci knihovny k dispozici?
Kancelářský balík Apache OpenOffice, Mozilla Firefox, Gaim.
Co uživatelé, tedy návštěvníci knihovny, vnímají Linux pozitivně, negativně, případně je jim to úplně jedno?
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Uživatelé si občas stěžují na nefunkčnost některých
webových stránek. Linux jako takový však nekomentují.
Používáte Linux i jinde než na stanicích pro veřejnost?
Ano, používáme jej na databázových serverech.

Na služebních stanicích používáte Windows, má
to nějaký konkrétní důvod?
Ano, používáme aplikace psané pro Windows.

Co Koniáš, musí běžet na Windows, nebo
funguje i na jiných operačních systémech?
Koniáš je psaný pro Windows a probíhá neustálým vývojem.
Přepsat jej pro jinou platformu by bylo příliš nákladné.

Koniáš je vlastní knihovní systém
městské knihovny zajišťující nejen rozhraní pro čtenáře (Opac), ale také řídící
chod veškerých knihovnických prací
(akvizice, katalog, výpůjční protokol,
rezervace, blokace …).
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