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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak probíhalo absolvování mé individuální 

odborné praxe ve firmě Olvork s.r.o. V úvodní části je představena firma Olvork s.r.o., 

přiblížení jejího působení na trhu a mé zařazení v pracovním týmu. V dalších částech jsou 

podrobněji popsány úlohy, které byly v rámci praxe řešeny a také postupy, které byly zvoleny. 

Závěrem práce je celkové zhodnocení absolvování odborné praxe a zhodnocení znalostí, které 

byly při jejím vykonávání využity nebo naopak postrádány.  
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ABSTRACT 

The thesis is based on an internship in Olvork company ltd. In the introductory part, 

the company is being introduced, as well as its place on the market and my position in the 

working team. The following parts describe the tasks that were being solved during the 

internship, including the processes chosen for the solutions. The conclusion of the thesis is an 

evaluation of the internship and the knowledge used or lacked during the internship 
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Seznam použitých zkratek 

AD  - Active Directory (Implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft) 

ADDS  - Active Directory Domain Services (Role serveru pro vytváření infrastruktury pro 

správu uživatelů a prostředků pro podporu) 

BGP  - Border Gateway Protocol (Dynamický směrovací protokol používaný pro směrování 

mezi autonomními systémy) 

DNS  - Domain Name System (Hierarchický systém doménových jmen) 

DSM   - Disk Synology Management (Software pro management zálohovacího zařízení 

Synology) 

FTP  - File Transfer Protocol (Protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové 

sítě) 

GUI  - Graphical User Interface (Grafické uživatelské rozhraní) 

HD  - High Definition (Vysoké rozlišení) 

HDD  - Hard Disk Driver (Zařízení sloužící k zápisu a uchování dat na principu magnetické 

indukce) 

HP  - Hewlet Packard (Americká nadnárodní společnost zabývající se informačními 

technologiemi)  

ICT  - Information and Communication Technologies (Informační a komunikační 

technologie) 

IP -  Internet Protocol (Základní internetový protokol, pracující na síťové vrstvě ) 

IR  - Infra Red (Infračervené např. zaření) 

IT  - Information Technologies (Informační Technologie) 

LAN  - Local Area Network (počítačová síť pokrývající malé geografické území) 

LDAP  - Light Weight Directory Protocol (Je definovaný protokol prokládání a přístup 

k datům na adresářovém serveru) 



 

MS  - Microsoft (Americká nadnárodní společnost zabývající se vývojem, výrobou, 

licencováním a podporou produktů a služeb, spjaté především s počítači) 

NAS  - Network Attached Storage (Síťové úložiště) 

NVR   - Network Video Recorder (Zařízení určené pro nahrávání a aktuální náhled z IP 

kamer) 

OS  - Operating Systém (Operační systém) 

OSPFv3  - Open Shortest Path First (Adaptativní hierarchický distribuovaný směrovací 

protokol) 

PC  - Personal Computer (Osobní počítač) 

PCI  -  Peripheral Component Interconnect (Počítačová sběrnice sloužící k připojení periférií 

k základní desce) 

PoE  - Technologie napájení zařízení po datovém síťovém kabelu, bez nutnosti přivést 

k zařízení další napájecí kabel 

RAID  - Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks (Vícenásobné pole nezávislých 

disků) 

SATA  - Serial ATA (Počítačová sběrnice obecně sloužící pro připojení velkokapacitního 

paměťového zařízení např. jako pevného disku) 

SB  - Switch Board (Přepínačové pole) 

UPS  - Uninterruptible Power Supply (Source) – Zařízení zajišťující souvislou dodávku 

elektřiny pro zařízení, jenž nesmí být náhle vypnuta   

UTP  - Unshielded Twisted Pair – (Kroucená dvojlinka - typ nejvíce používaného datového 

kabelu v počítačových sítích, využívající principu kroucených párů) 

VGA  - Video Graphics Array (Počítačový standard pro počítačovou zobrazovací techniku) 

WD  - Western Digital (Americká společnost zabývající se výrobou pevných disků) 

WiFi  - (Označení několika standardů  802.11, popisujících bezdrátovou komunikaci) 
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1. Úvod 

V úvodu této bakalářské práce bych Vás rád blíže seznámil s průběhem mnou vykonávané 

odborné praxe. Dočtete se, jak podobná praxe probíhá z pohledu studenta telekomunikační 

techniky. V první části představím firmu Olvork s.r.o., u které moje praxe probíhala, její 

odborné zaměření na trhu a mé začlenění v jejím pracovním kolektivu. 

V další části představím teoretický rozbor zadaných úloh většího rozsahu, které jsem 

v rámci odborné praxe řešil. Dále zde najdete i přibližný výčet drobnějších úkolů, které mi 

byly v pracovním procesu zadány k řešení. Tato část obsahuje i popis postupu mnou 

navržených a zvolených postupů, jejich následnou realizaci a vyjádření jejich časové 

náročnosti. 

Závěrem této práce je celkové zhodnocení vykonávané odborné praxe na základě 

možnosti setkat se v jejím průběhu s různorodými realizacemi podobných problémů, které 

jsem měl možnost řešit spolu se svými kolegy. Popisuji v ní také, jaké odborné znalosti 

nabyté studiem se mi v průběhu stáže zúročily, ale také ty, které jsem postrádal.     
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2. Profil firmy HWtrade 

Olvork s.r.o. (obchodní název „HWtrade“) je menší česká firma spíše regionálního působení. 

Byla založena v roce 2006 a od začátku svého působení na trhu je orientována především na 

kompletní správu Iinformačních a Komunikačních Technologií (dále jen ICT), a to jak pro 

komerční, tak i státní instituce, zejména pak na základní a střední školy. V jejich nabídce 

najdeme také služby jako instalace kamerových zabezpečovacích systémů, strukturovaných 

kabelových rozvodů, a to jak metalických, tak optických, docházkové systémy a prodej 

hardwaru a softwaru. 

HWtrade nemá žádné další pobočky. Čítá pouze 4 zaměstnance, kteří se starají o 

technickou realizaci, konzultace a případně i materiální zajištění přidělených zakázek. Pokud 

je vše v běžném provozu, technici zpracovávají zakázky ve dvou skupinách, které pracují 

převážně pouze na svém úkolu. Tyto skupiny řídí projektový manažer, který se stará o 

vyjednávání případných zakázek, tvorbu cenových nabídek, plánování firemního 

harmonogramu a synchronizaci obou zaměstnaneckých skupin.   

Firma klade velký důraz na co nejefektivnější technické provedení a co možná 

nejkvalitnější komponenty používané při realizaci zakázek, vedoucí k maximální spokojenosti 

zákazníků. Vše se odehrává na základě dlouholetých zkušeností a v neposlední řadě také 

zpětných referencí od zákazníků. V praxi to znamená, že se firma snaží k zákazníkům 

integrovat komponenty, které jsou v rámci předem konzultovaného rozpočtu technicky 

nejvyspělejší a nejsofistikovanější ve vztahu s uživatelem, dále také firma umožňuje centrální 

správu sítí a datové zálohování. V rámci datových struktur se jedná především o otázku 

zálohování serverů, směrování síťové komunikace uvnitř firemních Local Area Network (dále 

jen LAN) sítí, bezdrátové řešení počítačových sítí a Internet Protocol (dále jen IP) kamerové 

systémy.  

  

2.1 Působení na trhu  

Firma HWtrade nabízí širokou škálu služeb a při jejím poskytování se orientuje především na 

tyto oblasti: 

1. Sektor školství 

2. Komerční sektor 
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Sektor školství 

V oblasti školství se firma snaží poskytovat co možná nejširší spektrum služeb, které je 

schopna kvalitně spravovat, a je-li to možné, případně také technicky vylepšovat. Jak jsem již 

zmínil, firma je schopna efektivně pokrývat všechny služby, jež najdeme v její nabídce. Jedná 

se především o možnost převzetí správcovství sítě od stávající servisní společnosti nebo 

komplexní správu školních počítačových sítí vytvořených v rámci projektu „Internet do 

škol“
1
. V případě smlouvy o kompletní správě počítačové sítě firma nabízí tyto služby 

v plném rozsahu:  

 licencovaný software společnosti Microsoft zdarma 

 připojení k internetu za stávajících podmínek 

 vzdálenou správu počítačové sítě 

 zabezpečení počítačové sítě 

 hostování internetových stránek a emailových schránek 

 plnou technickou podporu zaměstnanců 

 poradenství v oblasti informačních technologií 

 komplexní servis v oblasti výpočetní techniky ze strany společnosti 

 servisní zásahy nad rámec smlouvy za sníženou hodinovou sazbu 

Dále v nabídce najdeme služby doplňkové jako například: 

 dodávky počítačových sestav a serverů na platformě Microsoft SERVER 

 výstavbu strukturovaných počítačových sítí (připojení celé sítě k internetu) 

 vybavení multimediálních učeben (projektory, multimedia boardy apod.) 

 renovaci náplní do téměř všech značek laserových a inkoustových tiskáren 

 

Komerční sektor 

V komerčním sektoru poskytuje firma tyto služby: 

 Servis výpočetní techniky 

                                                
1  Projekt ministerstva školství z 18.2.2002. Jeho cílem je zajistit vybavení škol počítačovými sestavami a 

kompletní datovou infrastrukturou 
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 Odborný servis počítačů – diagnostika, reinstalace, zálohy a obnovy dat, odvirování, 

nastavení připojení k internetu.  Pravidelný servis firemních sítí a výpočetní techniky 

 Mezi specializaci firmy, patří pravidelný servis výpočetní techniky přímo v sídle 

zákazníka 

 Instalace metalických i optických strukturovaných sítí od projektu, až po realizaci.  

 Dodávky serverů, datových uložišť, kamerových systémů atd 

 Návrh a realizace topologie sítě, včetně optických rozvodů. Monitoring, vzdálená 

správa, webhosting, security management, nastavení Active directory - Light Weight 

Directory Protocol (dále jen LDAP). Instalace a integrace  serverů na platformě 

Microsoft SERVER 2008, 2012 

 Na svém serveru nabízí místo pro internetové prezentace. K dispozici je také emailový 

server pro elektronickou poštu 

 

 

2.2 Pracovní zařazení 

Při snaze o vyhledání a získání odborné praxe jsem nejprve kontaktoval projektového 

manažera firmy HWtrade prostřednictvím emailu. Obratem jsem byl pozván na osobní 

pohovor s vedoucím společnosti a projektovým manažerem v jedné osobě. Pohovor byl 

rozdělen na dvě části. V rámci první části jsem byl seznámen s pracovním zaměřením firmy 

na trhu, přibližném rozsahu služeb poskytovaných firmou a metodami, které jsou používány 

pro praktickou realizaci. Naopak já jsem zodpovídal otázky projektového manažera, které 

byly zaměřeny především na obecný přehled v oblasti ICT, chápání spojitosti a funkčnosti 

jednotlivých prvků datových sítí, jak bezdrátových, tak metalických. V části druhé jsem byl 

seznámen s ostatními zaměstnanci, kteří tvoří dvě nezávislé pracovní skupiny. Dále mi bylo 

umožněno nahlédnout do technického zázemí firmy, kde jsem mohl vidět především laboratoř 

vybavenou zkušební prvky, které jsou využívány pro řešení úloh v laboratorním prostředí 

nebo pro simulaci některých typů datových struktur. 

V rámci zimního semestru jsem praxi navštěvoval pravidelně dvakrát týdně, ve 

výjimečných případech (rektorské volno apod.) i třikrát. V letním semestru se docházková 

frekvence zvýšila. Díky volnějšímu školnímu rozvrhu bylo možné navštěvovat praxi třikrát do 
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týdne. První den praxe jsem byl přidělen ke služebně nejstaršímu zaměstnanci, a tím nahradil 

jiného kolegu, který odešel na delší zdravotní rekonvalescenci.  

V prvních dnech jsem byl tedy zaškolován v podobě detailnějšího seznámení s pracovním 

prostředím, s nejčastěji používanými technickými prvky (hardwarovými i softwarovými), s 

přibližnými schematickými plány nadcházejících zakázek a jejich teoretickým rozborem (pro 

ujasnění konkrétních postupů při realizaci). První týden jsem tedy absolvoval v duchu 

částečného poznávání zázemí, částečného zaškolení formou tutoriálů, ale také řešení 

drobnějších úkolů. Ty většinou spočívaly v nějakém druhu údržby serverů a PC stanic, jak 

mechanicky (čištěním, výměnou komponent), tak softwarově (většinou Operační Systém 

(dále jen OS), pro PC základní programové balíčky). Ve většině dalších pracovních dní jsem 

doprovázel kolegy na realizace větších zakázek. Některé větší dílčí úkoly mi byly postupně 

zadávány k praktické realizaci u zákazníka, ty jsou podrobněji popsány v kapitole 4. 
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3. Úkoly zadané během praxe 

 

3.1 SmartShop s.r.o. Frýdek Místek 

Jako první obsáhlejší úkol mi byla přidělena modernizace a standardizace sítě výše zmíněné 

firmy. Zakázka se týkala především těchto stěžejních bodů:  

 Datové rozvody 

 Server+ OS (Microsoft Windows server 2012 R8)+ Uninterruptible Power Source 

(dále jen UPS) 

 Zálohovací zařízení 

 OS na stanicích 

Kabeláž 

Stav, ve kterém se nacházela datová struktura a především její zakončení, jednoznačně 

neodpovídala komerčním standardům. Projektový manažer se po jednání se zákazníkem 

domluvil na bodech revitalizace, které jsou uvedeny níže. Jednalo se především o zmapování 

původní kabeláže a nástin možného řešení, pochopitelně za co nejvýhodnějších podmínek, ale 

tak, aby jak rozvody, tak jejich zakončení, splňovaly běžné standardy a normy.  

„Strukturovaná kabeláž je výhrou pro výrobce i uživatele komunikačního vybavení, protože 

poskytuje standardní a předvídatelné médium pro spojení vysokorychlostních stanic.“ [3] 

V případě strukturovaných kabeláží se klasicky instalují rozvody v normě CAT5E
2
, což jsou 

běžně používané Unshielded Twisted Pair (dále jen UTP) kabely.  

Server 

Jelikož původní server používaný firmou pracoval na systému MS Server 2003, bylo nutné 

tento operační systém povýšit na modernější a sofistikovanější OS, a to především kvůli 

záloze dat, a také kompatibilitou s OS běžícím na stanicích (MS Windows 7).  Po prvotní 

návštěvě „serverovny“ bylo jasné, že to, co firma dlouhodobě využívá jako server, byl server 

jenom díky operačnímu systému, který na něm běžel. V podstatě se jednalo o obyčejné stolní 

PC, které ani z daleka nemůže dostatečně splňovat požadavky pro komerční využívání. To 

                                                
2 Kategorie metalických kabelů, využívaných pro přenos datových signálů. CAT5E je rozšířená CAT5. Pro 1 

Gbps Ethernet používá všechny čtyři páry. V současnosti nejpoužívanější typ strukturované kabeláže. 
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totiž obnáší především velké nároky na životnost zařízení, a to především pro jeho nepřetržitý 

provoz. Bylo tedy nutné zařídit náhradu za zařízení splňující běžné standardy co možná 

nejdříve.   

Jako server byl tedy zvolen Server Hewlet Packard (dále jen HP) ProLiant ML310e 

Gen8v2 E3-1220v3 SAS222, který je určen pro malé a střední podniky. Server umožňuje 

modulární rozšiřování, a to nejenom přidáním operační paměti, přidáním řadiče či rozšíření 

diskového pole, ale také přidáním procesoru apod. Pro připojení k síti slouží duální síťová 

karta s rychlostí až 1 Gbps a řadičem podporující RAID 0/1/5/10. 

Zálohování 

Jako další z bodů, které byly ujednány, byla otázka zálohování dat, které bylo doposud 

realizováno obyčejnými disky, které jsou určeny do kancelářských sestav, a které jednoznačně 

nesplňují požadavky pro bezpečnou zálohu firemních dat. Jednak z hlediska nepřetržitého 

provozu, pro který není Wester Digital (dále jen WD) MyBook určen a hlavně kvůli 

pravidelným zálohám, které v tomto případě nebyly realizovány v dostatečných periodách. 

Jelikož bezpečné zálohování dat je především o pravidelné záloze, která se automaticky 

vytvoří a pošle na server, byl namísto stávajícího zálohovací zařízení zvolen jiný produkt. Pro 

bezpečné a kvalitní ukládání záloh bylo zvoleno zařízení NAS od společnosti Synology, a to 

konkrétně Synology DiskStation DS1513 + 2x 1 TB Hard Disk Driver (dále jen HDD), které 

má dostatečnou kapacitu i pro dlouhodobý provoz a možnosti jeho nastavení jsou na výborné 

úrovni. Jeho diskové pole čítá 2 ks 1 TB pevných disků, které pracují v režimu mirror 

(RAID0), který překlápí data z jednoho disku na druhý a tím je tedy zajištěna dostatečně 

kvalitní záloha všech dat, tedy i v případě, že by jeden z disků přestal fungovat, zrcadlový 

obraz jeho dat je uložen na druhém. Jako jedna z dalších velkých výhod tohoto produktu je to, 

že mimo reportu o pravidelných zálohách, automaticky generuje zprávy o své vlastní 

funkčnosti. V jeho širokém repertoáru možností je např. i připojení disků za chodu, výkonný 

dvou jádrový procesor a 2GB operační paměti. Pro různá nastavení svazku RAID tak, aby 

byla co nejlépe využita kapacita disků, se obecně doporučuje, aby nainstalované disky měly 

stejnou velikost- tohoto doporučení jsem se držel i já. 

OS na stanicích 

Jelikož zákazník chtěl docílit plošné modernizace celé firmy v oblasti IT, bylo dále smluveno 

nahrazení stávajícího operačního systému na stanicích, na kterých bylo často možné najít i 
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Windows XP. Náhrada OS byla důležitá především kvůli ukončení podpory pro Windows 

XP, ale také kvůli nedostatečné bezpečnosti a nekompatibilitě s modernějšími programy.  

 

 

3.2 MASTER SPORT s.r.o. Ostrava-Mariánské Hory 

Dalším ze série zadaných úkolů, které jsem měl možnost řešit, byla revitalizace datové sítě 

v sídle firmy MASTER SPORT s.r.o. Se zákazníkem byly v bodech ujednány tyto úkony: 

 Kabeláž 

 Server + serverovna 

 Přechod na nový OS na všech stanicích v doméně 

Kabeláž 

V případě této zakázky se jednalo o nového zákazníka, čili šlo o převzetí správy a 

administrativy celé sítě, která již byla poměrně dlouhý čas v provozu. Původní správce sítě 

rozhodně nepatřil do řad profesionálů, protože jeho hlavní devízou bylo používání switchů 

všude tam, kde už nebyl dostatečně dlouhý kabelový rozvod. Místnost, které se říkalo 

„serverovna“ byla těchto datových rozbočovačů doslova přesycená. Spletenec kabelů různě se 

povalujících na zemi působil na první pohled opravdu laicky. Postup řešení rozeberu blíže 

v kapitole 4. 

Server 

K mému překvapení byl používaný server skutečně server, ale disky, které byly pro tento 

server použity, byly opět jenom běžné Serial ATA (dále jen SATA) disky určené pro 

kancelářské sestavy. Jednoznačně se nejedná o produkty určené pro nepřetržitý provoz 

serveru a už vůbec nejsou vhodným řešením pro bezpečnou zálohu dat. Jelikož ze zkušeností 

svých kolegů vím, že životnost takovýchto disků je i v případě originálních RAID disků 

zhruba pět let, bylo nepřípustné ponechat původní pevné disky, které měly podle odhadů už 

min. tři roky odsloužené. 
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OS na stanicích 

Poslední z bodů této zakázky byl přechod na nový operační systém všech stanic, které byly 

situovány v jedné doméně. Jelikož většina ještě stále používala systém Microsoft Windows 

XP, byl nutný přechod na vyšší verzi. Jednak kvůli ukončení podpory pro Windows XP, což 

přináší jak bezpečnostní rizika, tak ve velké míře možnou nekompatibilitu se serverem a 

zařízeními, jež pracují s novějším OS. 

 

3.3  4SEX 1. Máje 69, 709 00 Ostrava Mariánské Hory 

Tento úkol mi byl předán k realizaci jedním z mých kolegů, který se potýkal s komplikacemi 

na jiné zakázce a vzhledem k jasně dané časové politice, bylo nutné řešit požadavek 

zákazníka v termínu, jenž byl předem dohodnut.   Hlavním úkolem bylo: 

 Kompletní řešení kamerového systému (instalace + nastavení) 

 Instalace a konfigurace záznamového zařízení Network Video Record (dále jen NVR) 

Kamerový systém 

Jednalo se o zabezpečení prodejny IP kamerovým systémem, spolu s instalací a 

nastavením zálohovacího zařízení pro všechny průmyslové kamery použité pro zabezpečení 

objektu. Doposud používané kamery byly bezdrátové
3
. Problém byl především v nedostatečné 

přenosové kapacitě používaného média, což bylo do značné míry ovlivněno nedostatkem 

signálu pro kvalitní bezdrátový datový tok. Z tohoto důvodu se zákazník rozhodl pro instalaci 

čtveřice průmyslových IP kamer, které jsou se záznamovým médiem připojeny UTP kabelem, 

čím je zajištěna dostatečná datová propustnost pro přenos v High Definition (dále jen HD)  

rozlišení a také mnohem větší odolnost proti rušení, než můžeme očekávat od WiFi standardu 

uvnitř budov. Pro tento účel byly použity dvě kamery pro vnitřní požití: AirVision IP home 

kamera, která je schopná zaznamenávat obraz v HD rozlišení a k tomu disponuje 

infračerveným přísvitem pro večerní záznam a dále pak dvě venkovní průmyslové kamery 

pracující také v HD rozlišení s integrovaným detektorem pohybu a možností Infra Red (dále 

jen IR) přísvitu.  

 

                                                
3 WiFi dle standartu 802.11.g 
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Obr. 3.1 Použitá vnější IP kamera 

 

NVR záznamové zařízení 

Jelikož je pro kvalitní kamerový systém nutné zachycený obraz zaznamenávat i mimo 

server, aby se tak kontinuálně nesnižoval jeho výkon, bylo žádoucí navrhnout odpovídající 

záznamové zařízení, které má, jak dostatečnou kapacitu na dlouhodobý záznam v HD 

rozlišení, tak pohodlné uživatelské prostředí. Jedním z požadavků zákazníka bylo, aby měl 

online přístup k aktuálnímu průběhu záznamu na všechny kamery v objektu, v nejlepším 

případě, jak pomocí notebooku, tak pomocí mobilního telefonu či tabletu.  

NVR (Network Video Recorder) je záznamové zařízení které umožňuje centrálně ukládat 

záznam z kamer. Pro čtyři kamery plánované k použití je odhadovaná délka nepřetržitého 

záznamu asi 7 dní. Je-li jednotka připojená k síti, systém používaný na zařízení umožňuje 

např. pohodlné nahlížení na záznam kdykoli z mobilního telefonu či tabletu, pro které jsou 

k těmto účelům zdarma dodávány aplikace (pro Apple i Android). 

 

 

Obr. 3.2 Záznamové zařízení NVR 
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3.4   Střední škola technických oborů Havířov – Šumbark, 

Lidická 1a/600 

V rámci tohoto úkolu se jednalo o výměnu a instalaci komponentů serverovny, které již 

nesplňovaly technické požadavky pro další plnohodnotné užívání. 

 Výměna záložních zdrojů serverovny 

 Výměna zálohovacích jednotek NAS pro archivaci dat 

 Výměna pevných disků pro doménový řadič 

Záložní zdroje 

V minulosti se učitelskému sboru již několikrát stalo, že přišel při výpadku elektrického 

proudu o data, která se nestihla uložit na server. To díky tomu, že záložní elektrické zdroje 

(UPS) již nebyly v dostatečné kondici, aby udržely server v chodu, dokud bezpečně neuloží 

všechna data a sám se vypne. Bylo nutné zajistit nové záložní zdroje s dostatečnou kapacitou 

a časem provozu pro tento server. Jelikož je dnes nabídka těchto zdrojů opravdu rozmanitá, 

bylo potřeba si přesně ujasnit, co se od daného zařízení očekává a jaké jsou jeho možnosti 

nastavení a provozu. Jedním z požadavků zákazníka bylo zabezpečit náhradními zdroji celou 

síť, jež čítala 4 servery, 3 switche, router Microtik a nově i telefonní ústřednu. Bylo tedy 

žádoucí vybrat zařízení, v jehož možnostech je mimo jiné např. i vzdálený management.  

  

Tento systém UPS je velice zajímavý soubor prostředků pro kompletní zajištění ochrany 

dat na síti při výpadcích proudu. Jedná se o rackový typ UPS a to konkrétně APC Smart-UPS 

2200VA LCD RM, který je technologicky velice vyspělý. Umožňuje vzdálenou správu 

jednotky pomocí softwaru PowerChute, který umožňuje administrátorům jednak bezpečné 

vypnutí, ale také kompletní správu o stavu baterií v delším časovém horizontu, což poskytuje 

možnost plánovat výměnu baterií poměrně dlouho dopředu. Výdrž baterií na poloviční 

zatížení je výrobcem udávaná na 16,1 min., při plném pak na 5,5. Samotná UPS je pak 

doplněna o modul v podobě karty, jež je zodpovědná za komunikaci s UPS prostřednictvím 

Telnet konzole, webového prohlížeče nebo příkazového řádku.  

Záloha dat 

Jako zálohovací jednotka zde byl využit již dlouhodobě osvědčený produkt firmy 

Synology, a to konkrétně model DiskStation DS1513. To v tomto případě pracuje s diskovým 
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polem, které čítá pětici disků o velikosti 4 TB a 64 MB vlastní cash paměti. Dvě dvojice 

pracují v režimu mirror (RAID 0) pro průběžnou zálohu dat na serveru a pátý disk slouží pro 

dlouhodobou archivaci dat.  

Výměna disků pro doménový řadič 

Posledním z bodů modernizace zařízení sítě byla výměna pevných disků pro doménový 

řadič. Jelikož disky, které byly používané pro tento účel, byly v zařízení využívány již více 

než pět let
4
, bylo nutné je vyměnit za dvojici disků, které jsou dostatečně kapacitně vybavené 

a jsou konstruovány s předpokladem nepřetržitého provozu. Pro tento účel byly znovu použity 

disky firmy Western Digital Red 4 TB a s 64 MB operační cache paměti. 

                                                
4 což je maximální doba, doporučená pro používání pevných disků 
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3.5  Drobnější úkoly zadané během praxe 

1.  Autobazar BigCars, Opavská 845, 708 32 OSTRAVA - SVINOV 

Přemostění spojení z racku (metalické vedení) na jinou budovu areálu pomocí dvojice 

bezdrátových antén MIKROTIK Router Board SXT Lite5, které pracují v 5 GHz pásmu a 

podporují standardy 802.11 a/n. Jelikož vzdálenost mezi budovami nebyla velká a spojení 

bylo navazováno na přímou viditelnost, byl zvolen standard 802.11 n, který dosahuje 

teoretické rychlosti až 100Mbit/s a podporuje funkci MIMO
5
. 

 

2.  Instalace výukových programů pro ZŠ Porubská 832, Ostrava- Poruba 

Jednalo se o instalaci série výukových programů na téměř 60 stanic. Jelikož by časová 

náročnost rapidně stoupla za předpokladu, že by se každá stanice instalovala zvlášť, jako 

řešení jsem zvolil instalaci ze serveru, která probíhá paralelně na všech stanicích zároveň. 

Tuto instalaci však bylo nutné provést mimo výuku, jelikož takto náročná operace značně 

zpomalila server na delší čas. 

 

3.  Uspořádání kabeláže v prostorách PC učebny Obchodní akademie, Polská 

6/1543  

Jelikož byl původní rozvod kabeláže v PC učebně nešikovně řešený a dle popisu kantorů se 

často stávalo, že některý z žáků zavadil o přívodní kabely ke stanicím, čímž docházelo 

k častému poškození zařízení, bylo tedy nutné zabezpečit kabeláž tak, aby se toto riziko co 

nejvíce eliminovalo. Jednalo se tedy o řádné vyvázání kabeláže stahovacími páskami ke 

stolům a nasazení chrániček na většinu přívodních kabelů ke stanicím. 

 

4. Tvorba propojovacích Patch kordů 

Tvorba 40 ks půl metrových patchkordů určených k propojování prvků v datovém rozvaděči. 

Jednalo se o přímé zapojení, čili využití standardních kabelů běžných pro tento účel. Hotové 

ukončené konektory RJ 45, které byly doplněny o barevné chrániče konektorů pro lepší 

                                                
5 Multiple Input, Multiple Output 
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orientaci v racku. Kabely byly následně ověřeny měřením, které prokázalo jejich plnou 

funkčnost. 

5. Záchrana dat z pevného disku po zformátování 

Zákazník chtěl místy využívat kromě Windows OS taky distribuci Linuxu a při instalaci 

špatně zadal cílový segment disku, přišel tím o všechna data, které neměl nikde zálohovaná. 

Jeho požadavkem tedy bylo obnovit původní data. Jako prostředek pro tuto záchranu jsem 

použil program firmy „Prosoft Engeneering“, a to konkrétně „Data Rescue“. Tento program 

disk nejdříve téměř 36 hodin analyzoval
6
, poté ztracená data podle jejich hlaviček dohledal a 

následně vykopíroval na jiný externí disk. Data byla sice zachráněna, ale nebyla zachována 

jejich původní adresářová struktura, protože tento software je schopný spojovat fragmenty dat 

pouze podle jejich hlaviček. 

 

6. Instalace OS Windows 7 na stanicích v PC učebně ZŠ Třinec, Koperníkova 696  

Jelikož už se mí kolegové setkali s tím, že pokud se instaluje čistý OS, jde jej instalovat ze 

serveru, ale pokud se jedná již o nastavený OS a základní sadu programů, tak se při instalaci 

ze serveru často objevují komplikace. Pro tento účel jsem využil programu „Norton Ghost 

15.0“, který umí disk klonovat. To znamená, že data kompletně překlopí na jiný připojený 

disk. To se při počtu stanic ukázalo jako velká pomoc především díky obrovské úspoře času. 

7. Instalace OS na server + Active Directory 

Základní příprava serveru ve firemním zázemí. Jednalo se pouze o reinstalaci původního OS 

(MS Windows Server 2003) na novější verzi čili MS Windows Server 2012 R2. Instalace 

proběhla běžným způsobem. Dále mi bylo zadáno nainstalovat službu Active Directory pro 

management serveru. Zbytek nastavení si vzal na starosti jeden z kolegů, který server později 

instaloval k zákazníkovi. 

 

8. Výměna napěťových zdrojů ZŠ Porubská 832, Ostrava- Poruba 

Pouze drobná úprava dvou stanic v PC učebně, kde dosloužily napěťové zdroje. Záměna za 

napěťové zdroje „Evolve Pulse 400W“, které svým výkonem dostatečně pokrývají nároky 

                                                
6 čas potřebný k analýze je ovlivněn velikostí HD 
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sestav. Jejich výměna probíhala standardní cestou, tzn. demontáž starého zdroje, instalace 

nového, vyvázání vnitřní kabeláže pro zabezpečení kabelů tak, aby se nedostaly do lopatek 

ventilátoru Central Processing Unit (dále jen CPU).   

9.  Výměna switche v sídle firmy HWtrade 

Ve firemním racku se na switchy značky Zyxel začaly objevovat určité druhy chyb. Občas se 

stávalo, že některé porty přestaly z ničeho nic fungovat. Za nějaký čas ovšem začaly znovu 

pracovat. Jelikož to byla stále se opakující chyba, rozhodlo vedení firmy o jeho záměně za 

nový Cisco Switch Board (dále jen SB). Jednalo se tedy o demontování starého switche spolu 

s patchkordy, instalaci nového a propojení potřebných portů původními patchkordy. 

10. Tvorba datových zásuvek v nových kancelářích v sídle firmy HWtrade 

Protože vnitřní zázemí firmy procházelo v tomto období drobnou rekonstrukcí, změnily se i 

prostory kanceláří. Jelikož se dříve nepočítalo s využitím těchto místností, jakožto 

kancelářských prostor, nebylo zde zajištěno připojení k internetu metalickým vedením. Můj 

úkol tedy byl, vytvořit dvojici dvojitých datových zásuvek v budoucí kanceláři. Což 

znamenalo natažení dvou UTP kabelů od datového rozvaděče k zásuvkám, jejich zapojení 

(Standard B) a zařezání do patch panelu v datovém rozvaděči. 

11. Výměna video splitteru za grafickou kartu  

Na Základní a mateřská škole v Ostravě - Hrabůvce, Krestova 36A došlo v průběhu používání 

video splitteru, který rozděloval video signál z grafické karty mezi projektor a monitor 

učitelského PC, k zalomení konektoru jednoho z Video Graphics Array (dále jen VGA) 

kabelů zapojených do splitteru. Jelikož se tato závada vyskytla již po několikáté, návrhem 

mého řešení bylo vyměnit grafickou kartu s jedním VGA výstupem za kartu se dvěma 

konektory pro výstup VGA signálu. Tuto kartu jsem vyměnil a splitter tedy už nebyl potřeba, 

jelikož video signál byl dělený přímo grafickou kartou zasunutou v Peripheral Component 

Interconnect (dále jen PCI) slotu na Mother Board (dále jen MB).   
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4.  Postup řešení jednotlivých úkolů 

V této kapitole se budu snažit popsat postup zvolených řešení jednotlivých větších úkolů, 

které mi byly během praxe zadány.  

 

4.1   SmartShop s.r.o. Frýdek Místek 

4.1.1 Podrobná analýza stávající datové struktury 

Jako ve většině nových zakázek bylo i u této nutné začít zmapováním původní kabeláže a 

všech prvků v rámci sítě. Výstupem podobné analýzy je pak zhodnocení, zda je např. výhodné 

zachovávat původní datové rozvody nebo jestli není zapotřebí vyměnit či obměnit některé 

z integrovaných komponent firemní sítě.   

V případě SmartShopu s.r.o. byla původní kabeláž ve stavu, kdy její provoz nevykazoval 

žádnou chybovost a byla strukturálně správně provedená.  Problém ovšem začal v místnosti, 

kde byla kabeláž zakončena. Všechny kabely byly uloženy tak, že byly pouze svázány do 

klubek různě se povalujících na zemi mezi aktivními prvky sítě včetně serveru, který jím ve 

své podstatě ani nebyl, což jsem již popisoval v kapitole 3.1.   

 

4.1.2 Konzultace se zákazníkem 

Po celkovém zmapování problému je výhodné, a to jak pro objednavatele, tak pro techniky, 

seznámit zákazníka s výstupem analýzy a probrat návrh dalšího postupu. Jak jsem již zmínil, 

kabeláž byla povětšinou v uspokojivém stavu. Proto jsem se po dodatečné konzultaci s kolegy 

rozhodl navrhnout zákazníkovi řešení v podobě zachování původních rozvodů, ale jejich 

zakončení uvést do stavu, který by vzhledově i funkčně odpovídal standardu komerčních 

realizací a normám.   

Dalším důležitým bodem konzultace byl případný nákup serveru. Po seznámení vedení 

firmy se situací, ve kterém se nacházela jejich firemní síť a všechna jejich aktuální data, bylo 

rozhodnuto o nákupu dostatečně výkonného serveru pro provoz sítě podobného rozsahu 

s možností dodatečného integrování síťových komponent pro případný další růst datové 

struktury. 
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4.1.3 Instalace standardního datového rozvaděče 

Pro tento účel byl zvolen klasický 19ʺ rack 15U (600mm). Rack byl umístěn na zdi, čímž se 

již tak značná rezerva kabeláže ještě zvětšila, jelikož byla tažená shora. Byl vybaven 

zářezovým 24 portovým zářezovým patch panelem značky Datacom, do kterého se původní 

vedení zkrátilo a následně upravilo podle pořadí. Dále byl rack vybaven 24 portovým 

switchem od společnosti Cisco SwitchBoard, routerem MikroTik RouterBOARD RB951G-

2HnD a napěťovým rozvodem s přepěťovou ochranou, to vše jištěno přes standardní UPS 

společnosti APC, konkrétně se jednalo o model Back UPS-650l. Konečná podoba hotového 

rozvaděče je ukázána na obrázku 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Finální podoba rozvaděče bez patchkordů 

 

 

Router Mikrotik, na kterém běží Mikrotik RouterOS založený na Linuxovém jádru, má 

kromě běžných funkcí plnohodnotného směrovače také plně nastavitelné zabezpečení i 

přístup do vnitřní sítě. Jeho velkou předností je také pohodlná kontrola nad komunikací ve 

vnitřní síti. Dále na něm také může fungovat například Domain Name Systém (dále jen DNS), 

Telnet, Firewall, nebo adaptivní směrování (např. protokoly BGP + OSPFv3, nebo Ring). 
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4.1.4 Instalace standardního serveru + OS 

Standardní instalace operačního systému Microsoft Windows Server 2012 je velice podobná 

instalaci kteréhokoli operačního systému na klasickém stolním PC. Před instalací se však 

musí dodržet pár kroků, které jsou nezbytné pro bezproblémovou instalaci. V první řadě je 

nutné odpojit UPS připojenou k cílovému počítači, protože instalační program se snaží 

automaticky rozpoznat zařízení připojené na sériové porty, a to by mohlo působit problém 

v rozpoznání. Dále je nutné nastavit zálohy. V tomto případě zálohu konfigurace serveru, 

zejména pak pokud se jedná o DHCP
7
. Bylo nutné zakázat při průběhu instalace systém 

antivirové ochrany, aby nedocházelo ke kolizím při instalaci. V posledním kroku je třeba 

nastavit pravidla a politiky firewallu, která je v základním nastavení, jenž neumožní přístup 

k tzv. „nevyžádaným“ síťovým připojením. 

Pro management počítačové sítě se u Microsoft produktů využívá služeb tzv. Active 

Directory (dále jen AD). AD je jádro technologie identity a přístupu používané pro IT 

infrastruktury většiny dnešních firem. [2]   

V čistém systému nainstalovaném na serveru se vytvoří testovací doména (olvork.it). 

Přidáme jednu z možných rolí a to Active Directory Domain Services
8
 a povýšíme server na 

„virtual domain controler“. Tím se server povýší na doménový řadič, což umožňuje vytvořit 

vlastní doménu, kterou je potom možné registrovat u některé z institucí poskytující možnost 

registrování domény (např. u Active24), což jsou poskytovatelé domén vyšších řádů, ve 

stromové struktuře systému DNS.  Pro překlad doménových názvů na IP adresy z internetu do 

vnitřní sítě a naopak bylo nutné přidat roli serveru jako DNS. Efektivní DNS je podstatným 

faktorem pro rychlost internetu. Šířka pásma poskytovaného internetu je irelevantní, jestliže je 

DNS server pomalý. [1] Fyzicky je server DNS nainstalovaný na stejné stanici jako služba 

AD, které spolu vzájemně spolupracují.  

 

  

4.1.5 Instalace zálohovacího zařízení 

Zařízení se připojí k místní síti, stáhneme DSM 4.2 což je operační systém, který běží 

v různých verzích na zařízeních firmy Synology. Jeho instalace je opravdu velice jednoduchá. 

Dále stačí otevřít webový prohlížeč, napsáním příkazu find.synology.com, nebo 

                                                
7Dynamic Host Configuration Protokol – Protokol používaný pro automatickou konfiguraci počítačů připojených 

do sítě 
8 Umožňuje organizaci se škálovatelnou a bezpečnou infrastrukturou 
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diskstation:5000 a tím vyhledáme úložiště. Následuje nabídka postupného nastavení úložiště. 

Odkud kam ukládat, jak často zálohovat, nastavení režimu RAIDU (0/1 atd.) a jiné další věci, 

nezbytné k plné funkčnosti zařízení. 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Zálohovací jednotka Synology 

 

Řešení tohoto úkolu mi zabralo přibližně pět dní, a to od první návštěvy zákazníka a analýzu 

problému, přes dodání materiálu, až po samotnou realizaci.  

4.2  MASTER SPORT s.r.o. Ostrava-Mariánské Hory 

 

4.2.1 Podrobná analýza stávající datové struktury 

Jak jsem již zmínil dříve, zde se jednalo o převzetí správy fungující firemní sítě. Při původní 

realizaci sítě se nejspíš nepočítalo s růstem firmy a změnou situování, jak míst v kancelářích, 

tak kanceláří samotných. Tento problém byl původním správcem řešen některým z druhů 

odbočení (z pravidla switch) a k němu dodělaným UTP kabelem. Takovéto řešení je velice 

nešikovné, a to především kvůli množství použitých zařízení a nepřehlednosti kabeláže, které 

se v původním stavu nedalo říkat strukturovaná.   
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Kupodivu server byl technickou specifikací opravdu serverem, ale v jeho diskovém poli 

se nacházely pouze obyčejné disky určené pro kancelářské sestavy, které nejsou určeny pro 

nepřetržitý provoz. Operační systém nainstalovaný na serveru byla již relativně zastaralá 

platforma Windows Server 2003, na které nejde dělat průběžné zálohy.     

 

4.2.2 Konzultace se zákazníkem 

Díky výstupu z analýzy stávajícího řešení datových rozvodů jsme se po poradě s kolegy 

rozhodli navrhnout vedení společnosti kompletní reinstalaci metalické sítě s ponecháním 

původního racku, výměnou patch panelu a zároveň také výměnou původních disků serveru. 

Tento návrh řešení byl vedením firmy schválen i s navrženým rozpočtem, který zahrnoval 

kompletní cenu zakázky. Naopak zákazník v tomto případě uvážil budoucí možnost změny 

místnosti pro kanceláře a zadal požadavek na rozšíření struktury i do jiných, aktuálně 

nevyužívaných místností. 

 

4.2.3 Výměna původní datové struktury 

Jelikož byla ještě stávající síť využívána, byla převážná většina původní kabeláže nejdříve 

zachována. Pro kabeláž byl zvolen klasický UTP kabel spadající do normy CAT5E.  Mezi tím 

se rozvedla struktura nová, která byla na jedné straně dotažená k racku a na straně druhé již 

byly vytvářeny nové datové zásuvku (RJ45), se kterými se počítalo pro budoucí rozmístění 

stolů v kancelářích. Z toho důvodu, že velká část nově vzniklých koncových zásuvek byla 

v doposud nevyužívaných místnostech, umožnilo to rozvést síťovou strukturu paralelně se 

starou a na straně ke koncovým uživatelům zakončit standardními datovými zásuvkami. 

Samotné odpojení a demontáž proběhlo v předem domluvený den, kdy byla po nějaký čas 

omezená či úplně přerušená komunikace na firemní síti. V tomto kroku se integroval patch 

panel a patch kordy se postupně propojovaly s dalšími aktivními prvky sítě. 

4.2.4 Úprava serveru- pevné disky + upgrade softwaru  

Úprava serveru spočívala v nahrazení pevných disků, v jeho diskovém poli a upgradu 

softwaru.  

Pevné disky v hardwarovém RAIDU 1 (sdružené samotným diskovým řadičem), mají 

v tomto nastavení možnost měnit diskové jednotky za chodu. To se realizuje postupným 

odpojením disku starého a připojením nového. Disky v nastavení RAID 1 čili zrcadlení 
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pracují tak, že data se ukládají na jeden disk a jejích obraz (kopie) se ukládá na jiný disk. 

Výměna tedy probíhá postupným odpojováním disků starých a připojením nových. Po 

připojení nového disku dojde ke zkopírování dat a potom k následné synchronizaci. Po 

ukončení procesu synchronizování je možné nahradit další disk, který se stejným způsobem 

automaticky integruje do systému. 

Jak jsem již zmínil, používaný OS na serveru nebyl zdaleka aktuálním vydáním, což se 

projevovalo určitým druhem nekompatibility se stanicemi, a to především s programy a 

aktualizacemi pracujícími se systémem Windows 7 a vyšším. Největším problémem však byla 

bezpečnostní rizika. Proto byl na server nainstalován Microsoft Windows server 2012 R2. O 

jeho nastavení do původního stavu se postaral jeden z mých kolegů, jelikož jsme se začali 

dostávat do časové tísně.     

Řešení tohoto úkolu zabralo poněkud více času, než se původně předpokládalo, a to 

hlavně díky kompletní výměně datové struktury. Úloha trvala devět pracovních dní. 

 

4.3   4SEX 1. Máje 69, 709 00 Ostrava Mariánské Hory 

 

4.3.1 Zmapování původního kamerového systému WiFi  

Toto zmapování odhalilo hned několik chyb v původním kamerovém systému. Jednalo se o 

chyby, jako např. špatné rozmístění kamer, které dostatečně nesnímaly důležité části budovy, 

jako schodiště a vstupní dveře. Hlavní příčinou bylo to, že pro původní realizaci byly zvoleny 

levnější domácí webkamery, které obraz nesnímaly, ale spíše ve vysoké frekvenci snímkovaly 

a tato data poté odesílaly na File Ttransfer Protocol (dále jen FTP) server, a také byla použita 

bezdrátová WiFi technologie (802.11.g) uvnitř budovy, která byla jednak členitá a jednak 

místnosti oddělovaly tlusté zdi, proto úroveň signálu byla velice nízká, což velice ovlivňovalo 

kvalitu záznamu (vysoká ztrátovost paketů).  

 

4.3.2   Konzultace se zákazníkem 

Se zjištěnými skutečnostmi jsem tradičně obeznámil zákazníka. Jako možné řešení jsem 

nastínil v použití průmyslových IP kamer spolu se zvláštním záznamovým zařízením tzv. 
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NVR.  Po delší diskuzi o tom, ve kterých místech by bylo nejvýhodnější IP kamery použít, 

jsme se rozhodli pro instalaci dvou vnitřních kamer pro celkové snímání schodiště a vstupních 

dveří do prodejny a dvou venkovních kamer pro zabezpečení vstupních dveří do budovy a 

části uličky k nim vedoucí. 

4.3.3 Instalace IP kamer + kabeláž 

Jelikož předchozí kamery nebyly propojeny se serverem UTP kabelem, bylo nutné nejdříve 

kabeláž roztahat. Jednalo se pouze o 4 UTP, pro které se skrze příčky a obvodové zdivo 

vyvrtal dostatečně široký průchod. Pomocí protahovacích sond byla kabeláž kladena do 

podhledů, jimiž byl snížen strop. Zakončení kabelu bylo provedeno klasickým konektorem 

RJ45.  

Jelikož kamery jsou připojené k NVR, které má mimo jiné 8xPoE výstupy, není nutné ke 

kamerám dotvářet klasické napájecí zásuvky (230V), což bylo velice výhodné, hlavně co se 

venkovních kamer týče (sekání nové fasády apod.).  

4.3.4 Instalace záznamového zařízení pro IP kamery 

Na jednotce NVR běží operační systém, který je postaven na Linuxovém jádře. Práce s ním je 

poměrně jednoduchá, avšak v tomto případě jsem narazil na problém. Tradičně se IP kamery 

automaticky přihlásí do systému. To se sice stalo, ale jenom pro vnitřní kamery. Každá 

kamera má svou IP adresu, pod kterou je v Graphical User Iinterface (dále jen GUI) tohoto 

operačního systému dostupná. Jelikož adresy byl v nabídce pouze dvě a to pouze pro vnitřní 

kamery, vyloučila se možnost chyby snímání obrazu. To mě vedlo k pátrání po chybách 

hardwarových (špatně zalisované konektory, přerušení kabelu). Po proměření kabeláže jsem 

nezaznamenal žádnou anomálii, čímž se vyloučila i možnost této chyby. Problém vyřešilo až 

vyresetování Basic Input-Output Systému (dále jen BIOS) a upgrade firmwaru na novější 

verzi.  

Realizace kamerového sytému nebyla až tak časově náročná, jelikož materiál potřebný 

pro realizaci byl velmi dobře dostupný, čímž se podstatně zkrátila doba realizace. I s novou 

kabeláží byl úkol splněn v rámci tří pracovních dní. 
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4.4   Střední škola technických oborů Havířov – Šumbark, 

Lidická 1a/600 

4.4.1 Analýza serveru a serverovny 

Tato analýza přinesla vlastně jen potvrzení očekávaného výsledku. Jelikož se často ztrácela 

data při výpadcích proudu, bylo předem jasné, že používané UPS již nemají dostatečnou 

kapacitu pro to, aby udržely jak servery, tak i další zařízení zabezpečená pomocí náhradních 

zdrojů.   

4.4.2 Analýza zálohovacích jednotek 

Tady byl pro zálohování dat použit obyčejný disk značky WesternDigital s kapacitou 500 GB, 

který byl přidán do řadiče serveru. Takovéto řešení vůbec nenabízí možnost zálohovat data 

tak, aby se s nimi, i po nečekaném výpadku, dalo dále pracovat. 

4.4.3 Analýza pevných disků pro doménový řadič 

Jelikož z dostupné dokumentace o nákupu všech zařízení bylo patrné, že používané disky ve 

správě doménového řadiče byly využívány déle, než je doba doporučená pro takto využívané 

disky. Disky už v řadiči sloužily už více jak 6 let, i přesto, že doporučená doba je 5 let.  

4.4.4 Konzultace se zákazníkem 

Na základě provedených testů a analýz jsme se na firemním meetingu shodli na tom, že 

nejlepší varianta bude, když se všechny zmíněné komponenty vymění za nové. Jednalo se 

tedy o systém Smart UPS, zálohovací jednotku Synology a dva 4TB disky pro doménový 

řadič značky WD. 

4.4.5 Výměna UPS, zálohovacích zařízení a pevných disků pro doménový řadič 

Jelikož kolegové dříve pracovali na této zakázce, byla všechna data již zálohovaná a 

překopírovaná na Synology disk station, který se jen připojí síťovým kabelem do sítě, poté se 

vyhledají zařízení, ze kterých má vytvářet zálohy. Vzhledem k tomu, že doménový řadič ještě 

nebyl v provozu, výměna jeho disků spočívala pouze v prohození jednotek v diskovém poli 

řadiče za nové. Tudíž jeho nastavení zůstalo zachováno.  

Výměna UPS spočívala v integrování Smart UPS do racku spolu s její kartou, která má 

vlastní IP adresu a vlastně funguje jako přístupová brána k managementu UPS. Karta je 

propojena síťovým kabelem - na jednu stranu se serverem a na druhou stranu do switche, což 

umožňuje při výpadku proudu rozeslat uživatelům zprávu o blížícím se výpadku proudu a 

upozornění na nutnou zálohu. Po integraci do racku stačilo už jen připojit na UPS servery 
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router a zálohovací jednotku Synology. Pro zajištění switchů nacházejících se v racku, byla 

zvolena obyčejná UPS APC Back-UPS BX 650VA. 

 Tento úkol nebyl nijak zvlášť časově náročný, jelikož se jednalo pouze o výměnu 

hardwarových komponent, které jsou na trhu velice dobře dostupné. Kompletní řešení úkolu 

zabralo 2 pracovní dny.  
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5.  Přínosy bakalářské praxe 

 Za hlavní přínos bakalářské praxe považuji především bližší seznámení s praktickými 

řešeními různorodých úloh, v návaznosti na požadavky zákazníků. Měl jsem možnost 

vyzkoušet si plnohodnotný běh firmy, která svým rozsahem není příliš velká, a proto je velký 

důraz kladen na časovou synchronizaci obou skupin zaměstnanců a na časový management 

obecně. Dalším z velkých přínosů praxe pro mě byla především možnost řešit samostatně 

běžné úkoly, se kterými se lidé z praxe běžně setkávají každý den. To obnáší do značné míry 

komunikaci se zákazníkem, dlouhodobé plánování jednotlivých úkolů a v neposlední řadě 

přehled o moderních prostředcích využívaných na poli realizace a správy datových sítí. Práce 

v mladém a perspektivním kolektivu pro mě byla velice motivující a poznatky nabyté po dobu 

vykonávání praxe zvýší pravděpodobnost úspěchu při hledání zaměstnání v podobném 

odvětví. 

5.1  Získané znalosti a odhalené nedostatky 

V průběhu vykonávání praxe jsem si především uvědomil, co všechno obnáší realizace 

zakázek na poli ICT. Jak je důležitá kolektivní spolupráce obou skupin a jednotlivých členů a 

v neposlední řadě, jak je důležitá komunikace se zákazníkem. Ve většině mnou řešených úloh 

jsem se pravidelně setkával s drobnými úpravami v požadavcích zákazníků. K tomu 

docházelo až po zmíněné konzultaci, kdy jsme podrobně rozebrali situaci a spolu s návrhem 

jiného řešení, s ní seznámili zákazníka.  

Co se znalostí týče, velice mi pomohly teoretické a praktické znalosti nabyté v průběhu 

studia na VŠB-TUO. Jednalo se především o znalosti z oblasti počítačových sítí, a to jak 

z pohledu metalických kabeláží, tak z pohledu bezdrátových technologií. Nedostatky 

odhalené v průběhu praxe byly velice různorodé. Nejčastěji se však jednalo o neznalosti 

spojené s konkrétními, hlubšími a teoretickými znalostmi dané problematiky, a to jak v rovině 

teoretické, tak v rovině praktické. Další z častěji se vyskytujících nedostatků se ukázaly ne 

zcela efektivní návrhy postupů řešení u konkrétních úkolů a v neposlední řadě omezený 

přehled zařízení používaných v běžné současné praxi a jejich dostupnost na trhu.  
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6. Závěr 

Tato odborná praxe mi přinesla především množství hodnotných informací a dovedností, 

které jsou velice užitečné v realizacích projektů v oblasti datových struktur. Jako velký přínos 

vnímám bližší pochopení souvislostí a návazností jednotlivých prvků datových sítí.  

Za velký přínos vítám v neposlední řadě také možnost vyzkoušet ověřené efektivní 

postupy, dle kterých se při realizaci zakázek řídíme. Po dobu vykonávání praxe jsem měl 

možnost vidět i exemplární příklady toho, jak se podobné problematiky řeší metodami, které 

jsou minimálně nevhodné pro použití v konvenčních datových strukturách, integrovaných 

v nejedné společnosti či vzdělávací instituci. S podobným druhem řešení jsem se v praxi 

setkal poměrně často.  

Naproti tomu jsem měl možnost vidět a podílet se na řešení, která jsou v co největší 

možné míře v duchu zachování součastných trendů a standardů v oblasti realizace datových 

sítí. Jak jsem již naznačil, absolvování odborné praxe mi přineslo užitečné zkušenosti a 

možnost porovnat kvalitu a funkčnost řešení, která nejsou zcela v rámci konvencí a 

požadavků při tvorbě datových sítí běžná, oproti kvalitnímu profesionálnímu řešení. A proto 

na základě uvedených důvodů hodnotím absolvování praxe jako velice pozitivní.   
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