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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá absolvováním odborné praxe ve firmě Tieto Czech s.r.o. kde 

jsem působil na pozici „Technical Specialist“ ve Windows teamu. V kapitolách níže uvedu jak 

informace o firmě a to čím se zabývá, tak to čím jsem se na pozici zabýval já jako podpora 

druhé úrovně a jakým výzvám jsem na této pozici čelil. V závěru této práce zhodnotím mé 

působení ve firmě a to co si myslím, že mi tato praxe přinesla a jak můžu nabyté znalosti 

uplatnit v budoucnu. 
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Abstract 

This bachelor thesis targets at professional practice in company Tieto Czech s.r.o. where I have 

been employed as “Technical specialist” in Windows team. In capitols below I will inform you 

about Tieto as company and what Tieto do in information technologies. I will inform you about 

my work and challenges which I had to face. At the end of thesis I will summarize my work in 

Tieto and I will pin it positive influence for my future career. 
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1 Úvod 

1.1 O čem je práce 

Tato bakalářská práce se zabývá mým působením ve firmě Tieto Czech s.r.o. Pokusím se v ní 

nastínit problematiku serverů a jejich správy ve velkých korporacích, které spravují servery 

globálních zákazníků s působností po celém světě.  

V průběhu práce popíšu jednotlivé technologie, se kterými se běžně administrátoři setkávají, ale 

i problémy, které jejich práci činí zajímavou a velmi ceněnou. Nebudou chybět příklady řešení 

problémů a způsoby jejich předcházení. V závěru práce pak popíšu výhody a nevýhody práce 

v týmu, některé řešení společnosti Tieto a to, jak mi tato praxe může pomoci v dalším působení 

v oboru. 

 

1.2 Proč serverové systémy 

Tento obor se v poslední době čím dál více rozšiřuje. Je to dáno technologickým rozvojem a 

také tím, že prakticky vše „moderní“ je dnes řízeno, obsluhováno či kontrolováno počítači. 

Serverům a serverovým řešením jsou v tomto ohledu velmi důležité, protože právě všechny tyto 

moderní služby, musejí být také někde umístěny nebo hostovány. Tyto počítače, respektive 

servery, musí být stabilní, dostupné a spolehlivé, což koncovým uživatelům služby garantuje 

určitý komfort při používání. Aby byly tyto podmínky provozu splněny, je nutné mít určité 

know-how jak k této práci přistupovat a jak ji vykonávat. 
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2 O společnosti 

2.1 Tieto Corporation 

Tieto Corporation vznikla v roce 1968 jako společnost poskytující IT infrastrukturu a 

mainframe systémy pro finskou bankovní společnost a její zákazníky. Po následném rozšíření 

osobních počítačů ve světě se působnost postupně rozšiřovala do severských zemí jako 

Švédsko, Norsko a dalších. Po několika menších akvizicích se v roce 1999 firma sloučila se 

švédskou společností Enator a došlo k přejmenování celé společnosti na TietoEnator. Po čase 

společného fungování se společnost v rámci zjednodušování přejmenovala na Tieto Corporation 

a pod tímto jménem funguje dodnes. V současnosti je hlavní zaměření firmy na software, IT 

outsourcing, SAP, databáze a síťové řešení pro velké a střední firmy z nejrůznějších oborů. 

Největšími zákazníky jsou v současné době firmy z oblasti zpracovatelského průmyslu ropy, 

plynu, železa a finanční společnosti ale například i finská vláda. Celosvětově společnost 

zaměstnává přes 15000 lidí spojených s IT a to nejen po celé Evropě, ale i v asijských státech a 

Americe [1]. 

 

2.2 Česká pobočka Tieto Czech s.r.o. 

Společnost Tieto Czech s.r.o. je česká pobočka původně finské společnosti Tieto Corporation. 

Pobočka v české republice nedávno oslavila své desáté výročí působení na trhu. Za tu dobu si 

vydobyla pozici druhého největšího zaměstnavatele v oblasti informačních technologií v české 

republice. V současnosti pobočka zaměstnává přes 2000 specialistů z široké oblasti 

informačních a komunikačních technologií v Ostravě, Brně, Praze, Plzni a Českých 

Budějovicích přičemž přes 90% všech zaměstnanců pracuje právě v Ostravě. 
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3 Organizace 

3.1 Týmy 

Společnost Tieto využívá metodiku ITIL, které budu věnovat samostatnou kapitolu později. 

Podle ITILu se vše dělí na spolupracující týmy. Tyto týmy pak využívají nástroje ke sdělování 

informací a k organizace své práce. Spolupráce týmů a komunikace je základ fungování a je to 

jedna z priorit celé společnosti. Každý tým má své místo, manažera a také tzv. shift-supervisora, 

který je zodpovědný za rozdělování práce uvnitř týmu. 

3.2 Zařazení a pracovní náplň 

Každý tým je zodpovědný za část produkčního prostředí, část aplikace, nebo část služeb, které 

se poskytují zákazníkům. Mé zařazení bylo do Windows server týmu čítajícího asi 20 členů, 

který se stará o veškeré servery založené na platformě Microsoft Windows Server. Uvnitř týmu 

se pak jednotliví zaměstnanci dělí podle typu práce, kterou jsou schopni vykonávat a znalostí a 

zkušenosti, které mají. Tým je rozdělen na dvě úrovně: 

 Druhá úroveň – je zodpovědná za běžné a standardizované úkoly, obsluhu 

automatických nástrojů a reporty ze serverů. 

 Třetí úroveň – je zodpovědná za specifické zákazníkovy požadavky, které nejsou 

popsány a je třeba k nim určité zkušenosti a znalosti. 

Toto dělení vyplývá z metodiky ITIL, která stanovuje tři úrovně, po které daný problém putuje. 

První úroveň zde není zmíněná, protože není součástí žádného specializovaného týmu a jde o 

tzv. Service Desk nebo Control Desk. U obou zmíněných problémy „vznikají“ a z této úrovně se 

začínají řešit. 

Práce, kterou mi shift-supervisor přiděloval, byla především řešení problémů s automatickými 

nástroji, zálohami a přetížení serverů. Jako další byla podpora nástrojů, které servery monitorují 

a řešení problémů jak se samotnými nástroji tak i problémy, které monitorovací systém 

zaznamenal. Nejčastější prací byla oprava chodu služeb, které server hostuje, konektivity a 

oprava chyb, které byly hlášeny logem událostí. 

Všechny konkrétní úkoly a zadání práce se nedají vyjmenovat proto, že vždy šlo o práci 

specifickou a nepředvídatelnou. Podle popisu vypadají problémy velmi jednoduše, často ale 

vyžadují složité řešení a mnoho komunikace s ostatními týmy protože chyby si v tomto typu 

práce není možné dovolit. 
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4 Používané technologie a nástroje 

4.1 Technologie serverů 

Serverové systémy, ať už aplikační, souborové nebo jiné, jsou tvořeny softwarovými 

komponenty doinstalovanými na server. Mnoho z nich dokáže obstarat sám operační systém po 

doinstalování některého z jeho vlastních balíčků. Server má své úkoly rozdělené na role a 

funkce. Role je zkráceně řečeno to, k čemu server primárně slouží, funkce jsou doplňkové 

služby a nástroje ke správě serveru. 

4.1.1 Windows Server 

Rodina Windows Server je už několik desítek let velmi využívanou platformou operačního 

sytému od společnosti Microsoft pro hostování databází, poštovních serveru, ale nejčastěji 

Active Directory [3]. Platforma vznikla v 90. letech a první klasický server byl Windows NT 

3.1. 

Po dlouhé řadě serverových systému byla v říjnu roku 2013 vydána aktuální verze Windows 

Server 2012 R2. Ve skutečnosti však na této verzi mnoho systémů neběží a to z důvodu, že 

upgradovat server v některých prostředích může být velmi náročné a někdy spíše 

kontraproduktivní. 

4.1.2 Virtualizace 

Virtualizace je pojem, který si za poslední dobu v IT získal velký význam. Prakticky vše, co lze 

v IT virtualizovat, je virtualizované. Znamená to velké úspory pro všechny, ale hlavně pro 

zákazníka, který si server objednává. 

Virtualizaci můžeme v jednoduchosti vyjádřit jako sdílení prostředků fyzického stroje stroji 

virtuálními [4]. Ve výsledku to znamená, že na jednom fyzickém stroji může běžet mnoho 

dalších virtuálních strojů. Tyto stroje pak využívají výkonu a paměti fyzického stroje. Pro 

zákazníka to znamená jak úsporu počátečních investic, tak úsporu při provozu serveru. 

Tietem spravované servery jsou většinou virtualizované. Nevirtualizovat se hodí jen tam, kde je 

skutečně potřeba mít server fyzický a to ať už z technologických omezení aplikace serveru nebo 

z důvodů bezpečnostních. 

4.1.3 Základní role 

Role serveru je ve své podstatě to co server obstarává a k čemu primárně slouží. Rolí je celá 

řada. Nejzákladnější jsou tyto: 

 Doménový řadič s Active Directory 

 Server doménových jmen – neboli DNS 

 Souborový server 

 Aplikační server 
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I když jsou tyto role velmi komplexní, a v případě aplikačního serveru se dělí na mnoho dalších 

částí, tak je to skupina rolí, které pokryjí velkou většinu požadavků zákazníka. Případů, ve 

kterých zákazník může takový server využít je nespočet. 

Pro jednoduchost můžeme uvažovat zákazníka, který vlastní továrnu s linkovou výrobou. 

Organizaci zaměstnanců, databáze klientů, řízení přístupů v rámci továrny, sdílení dokumentů, 

manuálů, poskytování portálu pro zákazníky. To vše může server poskytnout a pomoci tak firmě 

získat si zákazníky na nějaký nadstandard. 

4.2 Nástroje 

4.2.1 ITIL 

ITIL, neboli Information Technology Infrastructure Library, je soubor metod a konceptů, jak by 

se měla IT společnost řídit a jak organizovat práci uvnitř společnosti [2]. Umožňuje 

zefektivnění práce, zkvalitňování služeb a vše popisuje z pohledu vrstvy managementu. 

ITIL byl původně vyvinut ve Velké Británii odkud se postupně dostal do celého světa. Mnoho 

velkých společností právě podle ITILu organizuje svoji vnitřní strukturu a řídí se jejich 

doporučeními. Procesy ITILu jsou orientovány na zákazníka. Vše co se uvnitř společnosti děje a 

vše na čem se pracuje, musí mít v konečné fázi pozitivní dopad na zákazníka. Pro pochopení 

ITILu je nejlepší popsat způsob práce. 

Mějme problém na serveru zákazníka. Zákazník o něm v této chvíli ani nemusí vědět. Protože 

však monitorovací sytém chybu nalezne, upozorní na ni. Upozornění probíhá formou ticketu, 

který můžeme definovat jako štítek k problému do kterého každý, kdo problém nějakým 

způsobem řešil nebo bude řešit, vepíše svůj komentář. V tomto případě, protože na problém 

upozornil monitorovací systém, se vygeneruje ticket a putuje na první úroveň. Zde se 

zkontroluje, zda je ticket platný a zda je skutečně na zařízení problém. Lidé, kteří pracují na 

první úrovni, mají k dispozici manuály, tzv. KB – knowledgebase, pomocí kterých můžou být 

schopni problém sami vyřešit a uzavřít ticket. Pokud tohoto schopni nejsou, přidají komentář, že 

problém zkontrolovali, nejsou schopni ho sami vyřešit a ticket pošlou dále, neboli eskalují, na 

vyšší úroveň. Na druhé úrovni se jím zabývá specialista z daného oboru. Pokud jde o problém, 

který daný člověk ví jak řešit, začne se jím zabývat a po vyřešení může ticket úspěšně zavřít 

s krátkým komentářem o co se jednalo a jak byl problém vyřešen. Pokud specialista na druhé 

úrovni řešení znát nebude, eskaluje ticket na třetí úroveň. Postup je zde stejný jako na druhé 

úrovni, ale protože na třetí úrovni se nacházejí velmi zkušení lidé, je velká pravděpodobnost, že 

problém vyřeší. Pokud by neznali řešení ani na třetí úrovni a jednalo se o skutečně vážný 

problém s aplikací či komponentou, kontaktuje se dodavatel softwaru/hardwaru a problém se 

eskaluje na externí firmu. 

Celý tento proces není úplně neomezený. Každý zákazník má dohodnuto tzv. SLA – Service 

Level Agreement, které definuje kolik času má firma poskytující službu na řešení problému. 

V případě nedodržení těchto podmínek je možné penalizovat poskytovatele služby dohodnutými 

sankcemi. 

Pohled, který jsem poskytl v tomto odstavci je velmi zjednodušený. Ve skutečnosti je ITIL 

mnohem rozsáhlejší a ve verzi 3, která je v současnosti aktuální, obsahuje 5 knih. Původní ITIL 

obsahoval 31 knih a ITIL verze 2 obsahoval knih 7. Vidíme zde tedy snahu o jakési 

zjednodušení. 



6  
 

4.2.2 TONE 

Protože prakticky celá společnost pracuje s tickety je třeba mít i na toto vhodný nástroj. Každý 

ticket představuje problém, který prochází postupným řešením a několika týmy. Aby tento 

proces předávání informací byl efektivní, a jednoduchý vyvíjí společnost Tieto nástroj TONE. 

Jde o webovou aplikaci, která operuje právě s tickety a je hlavní aplikací pro sdílení informací o 

problémech a každý kdo se na řešení problému podílí, musí tuto aplikaci využít a umět s ní 

pracovat. 

Do aplikace má každý svůj vlastní přihlašovací účet a je vždy zpětně identifikovatelný. Protože 

databáze aplikace obsahuje velké množství i již vyřešených problémů může sloužit i jako 

návod, jak daný problém řešit. 

Pro příklad práce s TONE, můžu uvést případ, kdy zákazník žádá vytvoření nového účtu na 

serveru. Ticket v tomto případě vytvoří Service Desk, který slouží jako kontaktní místo pro 

zákazníka. Operátor Service Desku obdrží požadavek buď telefonicky, emailem nebo přes 

webový chat z čehož následně vytvoří ticket. Ten eskaluje na příslušný tým, který je 

zodpovědný za daný server nebo službu. V týmu si ticket převezme buď specialista druhé, nebo 

třetí úrovně v závislosti na zákazníkovi a složitosti jeho struktury a účet vytvoří. Jak postupoval, 

a co provedl, následně zapíše do ticketu a buď přímo kontaktuje zákazníka nebo ticket odešle 

zpět na Service Desk který zákazníka informuje o vytvoření a vyřešení jeho problému. Po 

schválení řešení zákazníkem se ticket přepíná do stavu vyřešen a po třiceti dnech se uzavře. 

Stavů, které může ticket v systému nabývat je celá řada vždy odpovídají skutečnosti. Tedy že 

někdo na ticketu pracuje, že ticket čeká, než se k řešení dostaví specialista, čeká na externí 

podporu a podobně. 

 

 

Obrázek 1: Aplikace TONE 
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4.2.3 Patrol 

Patrol je software, který „hlídá“ servery. Jde o centrální systém, který monitoruje veškerou 

činnost a stav všech serverů, se kterými se operuje a které jsou v produkci. 

Jak jsem popisoval v kapitole o metodice ITIL Patrol je ten software, zodpovědný za generování 

automatických ticketů a díky němu se specialisté včas dozvědí o problému. Patrol sám o sobě je 

komplexní nástroj, který umožnuje nejen správu všech systémů bez rozdílu platformy, ale 

dokáže se serverem provádět základní operace, abychom se nemuseli k serveru připojovat 

ručně. Pomocí Patrolu si server jednoduše vyhledáme v jeho rozhraní a máme například přístup 

k příkazové řádce, ke stavům všech důležitých softwarových i hardwarových komponent 

serveru a to v našem případě 2 týdny do historie. 

Patrol je velmi užitečný nástroj a práce bez něj by byla velmi složitá. Protože se aktuálně 

operuje s okolo 25000 servery, je takový nástroj prakticky nutnost. 

4.2.4 IBM Tivoli/Hiback 

Protože žádná technologie a služba není stoprocentní, jsou servery každodenně zálohovány. 

Některé i vícekrát. Toto umožňuje poskytnout zákazníkovi záruku, že jeho služba bude 

v bezpečí před například fyzickým selháním nebo v případech, kdy není možné systém opravit 

pomocí ručních nástrojů, zabezpečí rychlé obnovení do funkčního stavu. Většinou se jedná i o 

nejrychlejší řešení. Systém se ze zálohy může obnovit během několika minut a běžet tak znovu 

jako v daném čase zálohy, tedy bez chyby. 

Pokud uvážíme objem operovaných serverů ve společnosti Tieto, je jasné, že zálohovat 

množství asi 25000 serverů je komplikované. Nástroje i síť na to musí být stavěné, protože 

zatížení datacenter a sítí v nich je obrovské. Pro zálohy se proto používají profesionální nástroje 

Obrázek 2: Aplikace Patrol 



8  
 

Tivoli od společnosti IBM a Hiback od společnosti NovaStor, které mají v tomto odvětví 

mnohaleté zkušenosti. 

I když jsou tyto nástroje automatické, vyžadují pozornost a podporu. Ani ne proto, že by byly 

nespolehlivé, ale při tak velkém počtu zálohovaných serverů, je vcelku běžné, že některá ze 

záloh nebude korektně dokončena. Vyplývá to i z povahy záloh, kdy se v podstatě vytvářejí 

kopie souborů. Pokud jsou některé soubory změněny v průběhu procesu zálohy nebo jsou 

změněny přímo při pokusu o jejich zálohu tak se často přeskočí a zůstanou tedy nezálohované. 

A to je riziko, které není možné podstupovat. Pokud by se jednalo o pro  zákazníka kritická 

data, jeho firma to může nepříjemně pocítit. 

4.2.5 Vzdálená plocha 

Servery nejsou fyzicky umístěné na dosah administrátorů, a je třeba se k nim připojovat 

vzdáleně. Z důvodů bezpečnostních opatření, kterými jsou servery chráněny před zneužitím, je 

třeba znát způsob jak se k nim připojit. Běžně používaná vzdálená plocha, v případě 

administrace a připojování se denně někdy i na více než sto serverů, není příliš efektivní a je 

třeba zvolit jiný nástroj. 

Kvůli zmíněným bezpečnostním opatřením je nutné používat takzvané jump-pointy. Jedná se 

také o servery, ale slouží pouze k tomu, aby administrátorům poskytly přístup k ostatním 

serverům. Protože jsou servery rozmístěny v datacentrech po celém světě, je třeba se nejdříve 

připojit do prostředí, které umožňuje přístup k zákaznickým jump-pointům. Toto prostředí se 

nachází ve Finsku a je to hlavní odrazový můstek pro většinu administrátorů v Tietu. Připojení 

probíhá pomocí VPN, díky které se náš počítač ocitne virtuálně v interní síti ve Finsku.  

 

Obrázek 3: Aplikace visionApp 
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Odsud pak probíhá připojení na jump-pointy, které slouží pro přístup k zákaznickým 

prostředím, přičemž většina zákazníků má ještě své vlastní jump-pointy. Ve výsledku vznikne 

několikanásobná vzdálená plocha a při obsluze přes klasického RDP klienta Windows je snadné 

se v prostředí ztratit. 

Pro administraci se jeví jako vhodný nástroj například program visionApp, který dokáže 

pracovat s mnoha připojeními zaráz a co víc, dokáže si zapamatovat přihlašovací údaje, kterých 

je potřeba znát nespočet, a také vytvořit záložky pro snazší organizaci práce. 

Ke každému serveru je třeba zadat přihlašovací údaje. To proto, aby bylo jasné, zda k serveru 

má daná osoba přístup a pokud kdokoliv provede něco, co povede k havárii nebo selhání, aby 

bylo dohledatelné, kdo je za problém zodpovědný. Při tolika serverech, doménách a různých 

nastaveních politik a zabezpečení je velmi užitečné zapisovat si dané přístupové údaje do vlastní 

databáze. Pro příklad za mé působení ve společnosti Tieto databáze mých přístupových údajů 

obsahuje přibližně sto položek. Pokud uvážíme nutnou změnu hesla v intervalu od 60 do 120 

dnů, vyjde nespočet údajů, které je třeba znát a vědět, jak a kde použít. 
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5 Řešené problémy 

5.1 Zálohy serverů 

Software od společnosti IBM, který společnost Tieto používá na všechny servery, není úplně 

stoprocentní. Zálohy serverů hromadně startují v průběhu od 21:00 do přibližně 1:00. V této 

době se zálohuje přes 20000 serverů a vždy se najde určité procento, které skončí varováním 

nebo chybou. Tyto chyby se dělí na méně závažné, kdy záloha proběhla s chybami a na závažné 

kdy záloha neproběhla a server je aktuálně nezálohovaný. V prvním případě se často jedná o 

soubory, které jsou využívány jiným procesem. Ve většině případů jde o databázové soubory, ať 

už slouží jako databáze, která je přímo v produkci, tedy například MS SQL, Oracle a podobné 

nebo jen datové soubory různých podpůrných a bezpečnostních programů. V tomto případě je 

řešení celkem jednoduché - zkontrolovat, která aplikace soubory využívala, zda je třeba soubory 

zálohovat, a zálohovat je ručně nebo případně přidat do takzvaného exclude listu – tedy 

souboru, který určuje, co se zálohovat nemusí a je systémem přeskakováno. Do exclude listu se 

však může přidávat jen po schválení přímo zákazníkem, který server využívá a je třeba 

komunikace se zákazníkovým Service Deskem nebo zprostředkovat komunikaci přes Service 

Desk Tieta. 

Další velmi jednoduchý případ je přeskakování souborů z důvodu jejich změny. Pro vysvětlení, 

zálohovací proces nejdříve udělá obraz zálohovaných disků a následně podle obrazů dohledává 

soubory a zálohuje je. Může tedy dojít k situaci, kdy se některé soubory změní nebo jsou mezi 

těmito dvěma body v časové ose odstraněny. V prvním případě se zálohuje ručně, ve druhém 

pak není nutná žádná akce. 

Pokud se objeví složitější situace a zálohy z nějakého důvodu nejsou provedeny vůbec, přichází 

na řadu investigace. Chyba může být způsobena mnoha faktory a je třeba zjistit, proč se 

vyskytla a jak se dá zabránit dalšímu výskytu. Nejčastější chyby jsou způsobeny dočasným 

výpadkem konektivity nebo selháním vytváření obrazu. Pokud jde o problém s konektivitou, je 

třeba zjistit, proč byl výpadek a případně informovat tým zodpovědný za síť. V případě, že byla 

chyba přímo v serveru, je třeba tuto chybu vyřešit svépomoci. 

Zálohovací proces využívá Volume Shadow Copy. Tato služba je zodpovědná právě za 

vytváření obrazů místních disků, které se u záloh využívají. Pokud služba nefunguje korektně, 

je třeba zjistit proč a opravit ji. Po opravě a kontrole, že všechny závislosti jsou funkční se 

pouští záloha ručně a čeká se na dokončení. 

5.2 Problémy konektivity 

Protože servery nejsou fyzicky umístěné v našem dosahu, je pro naší práci nesmírně důležitá 

konektivita k serveru. Ke každému serveru jsou minimálně 3 způsoby jak se připojit. Ať už se 

ale připojujeme pomocí webového rozhraní, RDP klienta nebo jiným způsobem je vždy nutné 

aby server byl dostupný z naší sítě. Proto má každý server redundantní připojení, aby se nestalo, 

že při výpadku jednoho směrovače či přepínače bylo připojení nedostupné jak pro nás tak pro 

zákazníka nebo koncového uživatele serveru. 

Pokud se vyskytne problém s konektivitou serveru, putuje problém ticket na naši frontu. Na nás 

je pak investigace, proč server nekomunikuje a pokud se nejedná o dočasný výpadek, je vždy 

nutná komunikace s týmem zodpovědným za síťovou infrastrukturu. 
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Naštěstí pro zákazníka se většinou jedná o dočasný výpadek, který se ve finále projeví jen jako 

nutnost aktualizovat stránku prohlížeče, nebo opětovné připojení k aplikaci. Pokud však jde o 

závažnější problém, jako třeba v případě výpadku přepínače v datacentru, je třeba okamžitě 

reagovat a řešit toto všemi dostupný možnostmi. 

Výpadek switche znamená okamžité odtržení od světa a i v případě, že je konektivita minimálně 

redundantní je třeba problém vyřešit a opravit. Od nás jako Windows týmu se čeká, že po 

opětovném zprovoznění switche zkontrolujeme všechny servery, které výpadek ovlivnil, a 

vyřešíme případné další vzniklé problémy. Jedná se zejména o výpadky záloh, výpadky 

clusterových řešení a aplikačních problémů. 

5.3 Aplikační a ostatní problémy 

Protože Windows servery hostují nespočet aplikací velmi důležitých pro zákazníka, je třeba mít 

povědomí o všech operovaných serverech a vědět, jak fungují a k čemu slouží. Pokud se jedná o 

problém přímo aplikace vždy se ticket posílá dále na specialisty zodpovědné za aplikaci. Pokud 

je však aplikace v pořádku, ale neběží kvůli problému, který se týká serveru, je třeba tuto situaci 

řešit z naší strany. Často se stává, že aplikace vyžadující mnoho systémových prostředků, jako 

třeba informační systémy, databáze nebo poštovní servery. Také se u těchto serverů stává, že 

dojde k naplnění paměti a je třeba paměť zvětšovat. Týká se to jak paměti RAM, tak i volného 

místa na pevném disku. Tyto operace je nutné provádět za chodu systému, protože ve většině 

případů tyto servery hostují kritické služby pro zákazníka. 

Další z častých problému je dlouhodobé vytížení procesoru, který udává rychlost celého 

systému. Pokud dojde k přetížení, rychlost reakcí serveru se značně zpomalí a může nepříjemně 

ovlivnit zákazníkovu produkci. Na nás je pak investigace, který proces toto způsobuje a jak se 

vyhnout přetížení. 
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6 Zhodnocení praxe 

6.1 Předpoklady pro vykonání praxe 

Protože práce se servery na této platformě rozhodně není práce jen s operačním systémem, musí 

člověk, který má zájem o takovou práci, znát mnoho věcí. Pro příklad pokud je server v síti a 

poskytuje síti DHCP server roli tak je potřeba znát základy sítí. Server může sloužit také jako 

směrovač, tam je pak znalost sítí o mnoho více důležitá. 

V předchozí kapitole jsem zmiňoval programy třetích stran, které se na serverech využívají. I 

tyto programy, respektive jejich funkce, je třeba znát, vědět jak pracují a jaký mají na systém 

dopad. Pokud totiž řešíme problém, vždy musíme investigovat příčinu vzniku a v ideálním 

případě i zabránit budoucímu výskytu. Protože vše spolu souvisí a běží pohromadě na jednom 

serveru, občas se může stát, že se aplikace navzájem negativně ovlivní. Bez znalostí 

jednotlivých aplikací, které na serveru běží, bychom nemohli investigaci provést a naše práce by 

tak byla zbytečná. 

Práce v týmu Windows není rozhodně jen o systému Windows. Je za tím nespočet věcí, které je 

nutné znát navíc a i tak je potřeba se mnoho věcí naučit praxí. 

6.2 Nabyté zkušenosti 

6.2.1 Práce v týmu 

Jedna z priorit celé společnosti je práce v týmu a komunikace. Práce v týmu má podle mého 

názoru výhody i nevýhody. Je nutné být velmi svědomitý a poctivý, protože na vaší práci 

mohou stavět další kolegové a kdokoliv se na vaše řešení a uvažování o problému může zpětně 

zeptat. Na místě je tedy zaznamenat si provedené kroky ať už přímo do ticketu nebo do 

vlastních poznámek. Na svůj tým se můžete také spolehnout, pokud nastane problém. Je tu 

velká výhoda, že na problém žádný pracovník není sám. Vždy se s dotazem může obrátit na 

kolegy z druhé nebo třetí úrovně, kteří mu s řešení pomohou. Tímto se velmi rychle a hlavně 

praxí získávají cenné zkušenosti. 

6.2.2 Komunikace 

Komunikace je jedna z nejdůležitějších věcí na týmové práci. Každý musí dokumentovat vlastní 

práci, aby kolegové přesně věděli, co daný člověk udělal. Pokud uvážíme, že Tieto je 

nadnárodní společnost a působí v mnoha zemích po celém světě, je nutná společná řeč. V dnešní 

době je určitá znalost angličtiny takřka samozřejmost a proto i ve společnosti Tieto se jako 

oficiální společný jazyk používá angličtina. 

Když jsem na pozici nastoupil, má znalost angličtiny byla omezená na fráze z učebnice, 

dokumentaci a podobné užití. Po několika měsících, kdy bylo nutné komunikovat prakticky 

každý den v tomto jazyce, se má úroveň velmi zlepšila jen tím, že jsem jazyk používal. 
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6.2.3 Technické znalosti 

Na pozici jsem se sice hlásil jako již poměrně zkušený administrátor z jiných vykonávaných 

pozic, ale přesto bylo mnoho věcí, které jsem neznal. Například velmi ceněné jsou pro mě 

zkušenosti se zálohami pomocí softwaru Tivoli, který používá mnoho velkých společností 

zabývající se outsourcingem a hostingem a také fungování a práce podle metodiky ITIL, která je 

ve velkých IT společnostech velmi využívaná. Obecné a již používané znalosti jsem si utvrdil 

v prostředí velkých zákazníků a několika tisíc serverů. Nejvíce si však cením schopnosti 

analýzy daných problému, pohledu na ně a technik, které mě naučili kolegové. 

6.3 Chybějící znalosti 

Když jsem na pozici nastoupil, mnoho věcí ohledně správy těchto systémů jsem již znal. Jednak 

z několika předmětů v rámci studia, z různých certifikačních programů, kurzů a knih a také jsem 

měl již zkušenosti se správou systému z jiných menších společností. Chybějící znalosti byly 

tedy jen ty, které se týkají specifického softwaru používaného ve společnosti Tieto. V první řadě 

systém TONE, se kterým se bylo nutno naučit ihned a při práci. Dále pak několik druhů 

monitorovacích systémů, které hlídají veškeré servery, metodika ITIL, která se používá při práci 

a podle které se naše postupy řídí a také obsluha zálohovacích programů a řešení. Nejvíce však 

chyběly praktické zkušenosti, které je nutné pro tento typ práce mít. 

6.4 Vliv na budoucí uplatnění 

Vliv, který bude mít mnou absolvovaná praxe na budoucí kariéru je velký. Od společnosti Tieto 

mi byla nabídnuta tato pozice na hlavní pracovní poměr. Nabídku jsem přijal a očekávám další 

osobní rozvoj v této oblasti. Především si slibuji mnoho od účasti na mezinárodních projektech, 

které jsou v současné době realizovány. 

Praxe ve firmě Tieto mi kromě pracovní pozice přinesla mnoho praktických znalostí a 

zkušeností z produkčních prostředí. Kromě mnoha technických a specifických poznatků hlavně 

velké zlepšení v oblasti anglického jazyka, schopnost vlastního uvažování a svědomitost. Tyto 

vlastnosti jsou dnes všemi zaměstnavateli velmi ceněné. Praxe ve společnosti Tieto mi také 

zajistila dobrý start mé kariéry v oblasti serverových systémů a věřím, že se v tomto oboru v 

budoucnu neztratím.  
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7 Závěr 

Absolvovaná praxe pro mě měla velký význam. Jednak velmi pozitivně ovlivnila můj karierní 

postup, ale také mě dala cenné zkušenosti, které v budoucnu jistě využiji. Díky práci 

v mezinárodním týmu se velmi zlepšila má dovednost komunikovat v anglickém jazyce a 

schopnosti spolupráce. Praxe mi také poskytla náhled na práci a funkci velké společnosti, jakou 

Tieto Corporation bezpochyby je. Největší přínos měla praxe pro mé analytické schopnosti 

daných problémů. Naučil jsem se problémy rozpoznat a uvažovat nad řešeními. Ač jsem řešení 

zpočátku neznal a byla nutná častá konzultace po čase a nabraných zkušenostech jsem byl 

schopen zadané problémy řešit samostatně a můj přínos společnosti a chodu našeho týmu 

hodnotím pozitivně. 
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