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Anotace 

 

V předložené bakalářské práci je zpracována analýza výstavby nové výrobní haly 

společnosti DaughterCompany z pohledu informačních technologií a jejich implementaci 

v korporátním prostředí. Cílem práce je analýza a návrh jednotlivých implementačních 

kroků pro reálný projekt, který se bude realizovat v následujících letech.  

 

 

 

Klíčová slova: Výstavba výrobního závodu, informační technologie, projektové 

řízení, analýza, továrna na zelené louce. 

 

 

 

Summary 

 

This bachelor thesis covers analysis of a new production center for company 

DaughterCompany from the perspective of information technologies and its 

implementation in the corporate environment. The objective of this work is the analysis 

and design of particular implementation steps for a real project, which is pending 

implementation in the coming years. 
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management, analysis, green field factory. 

 



OBSAH 

 

1. ÚVOD ..................................................................................................................... 1 

2. Analýza požadavků na IT/ICT podniku .................................................................. 3 

2.1. Základní popis projektu ........................................................................................ 3 

2.2. Zadání projektu ..................................................................................................... 3 

3. Návrh struktury IT/ICT s ohledem na korporátní prostředí .................................... 7 

3.1. LAN – Lokální počítačová síť .............................................................................. 7 

3.1.1. Topologie sítě ................................................................................................... 8 

3.1.2. Umístění racků, kabelové trasy a strukturovaná kabeláž .................................. 8 

3.1.3. Síťové prvky ................................................................................................... 10 

3.2. WAN - Korporátní připojení ............................................................................... 12 

3.3. Design a vybavení „Serverové místnosti IT“ ..................................................... 13 

3.3.1. Speciální podlaha do serverové místnosti ....................................................... 14 

3.3.2. Zálohování napájení elektrické energie – analýza .......................................... 16 

3.3.3. CRAC (Computer Room Air Conditioner) unit ............................................. 21 

4. Návrh projektu pro implementaci .......................................................................... 23 

4.1. Stručný úvod do problematiky projektového řízení ........................................... 23 

4.2. Systémový přístup v projektovém řízení ............................................................ 25 

4.3. Životní cyklus projektu ....................................................................................... 26 

4.4. Analýza rizik - Metoda kritické cesty ................................................................. 27 

4.5. Projektování v prostředí korporací ..................................................................... 29 

5. Zhodnocení dosažených výsledků ......................................................................... 31 

6. Závěr ...................................................................................................................... 32 

Poděkování 

Seznam použitých zdrojů 

Seznam obrázků 

Seznam příloh 



Seznam použitých zkratek 

Cizojazyčné zkratky 

BOM   Bill of material 

BTU   British thermal unit 

CPM   Critical path method 

CRAC   Computer room air conditioning 

DMAIC  Define, Measure, Analyze, Improve and Control 

EAME  EUROPE, AFRICA, MIDDLE EAST 

EHS   Environmental, health and safety 

FEC   Forward error correction 

HW   Hardware 

ICT   Information and communications technology 

IT   Information technology 

LAN   Local area network  

MFG   Manufacturing 

MPLS   Multiprotocol Label Switching 

PDU   Power distribution unit 

SW   Software 

UPS   Uninterruptible power supply 

UTP CAT 6  Unshielded twisted pair cable category 6 

WAN   Wide area network 

WLAN  Wireless LAN 

 

 

  



Michal Havlena: Výstavba výrobního závodu na zelené louce z hlediska informačních 

systémů 

 

 

2015  1 

 

1. ÚVOD 

V současné digitální éře se setkáváme s vývojem a integrací informačních technologií 

do každého aspektu našich každodenních životů. Neustále se měnící se rozsah výzkumu 

v oblasti systémů a softwarových vylepšení nám dovoluje neustálé zlepšování v oblasti IT 

systémů. S informačními technologiemi se setkáváme v každodenním světě ať už v osobním, 

tak i pracovním životě. Tyto technologie se stávají nedílnou součástí našich každodenních 

aktivit a stávají se stále robustnějšími, komplikovanějšími a náročnějšími na implementaci. 

Z tohoto důvodu je nutno každou novu implementaci velice pečlivě analyzovat, naplánovat 

a nadále kontrolovat či zlepšovat. Tuto analýzu je nutno provést ze všech možných aspektů, 

jelikož informační technologie ve společnosti mají přímý i nepřímý vliv na chod celého 

podniku.  

 Problematika projektového řízení se začínala prosazovat v naší zemi jak v teorii, tak 

i v praxi až v průběhu devadesátých let dvacátého století. Přesto je možno konstatovat, že 

i tento obor má v současné době i v českých odborných knihovnách solidní zastoupení. Je 

pravda, že prvotními zdroji byly překlady odborných textů světových expertů, jako je např. 

Milton D. Rosenau, James Taylor, Stephen Barker či Rob Cole, ale objevuje se již i generace 

českých odborníků, mezi které patří Jan Doležal, Pavel Máchal, Branislav Lacko a Dominik 

Vymětal. Vzhledem k aktuálnosti a specifice problémů, které jsou v této bakalářské práci 

řešeny, je nutno brát v úvahu, že významným zdrojem informací jsou též elektronické články 

a příspěvky na webových stránkách. Bližší specifikace informačních zdrojů jsou součástí 

kapitoly Seznam použitých zdrojů a poznámkového aparátu pod čarou. 

Cílem této bakalářské práce je analýza projektu výstavba výrobního závodu na zelené 

louce z hlediska informačních systémů. 

Pro bližší specifikaci úkolů zde prezentuji následující dílčí cíle: 

 analýza předložených požadavků investora a předložené formy a rozsahu zadání, 

 analýza návrhu struktury IT/ICT s ohledem na korporátní prostředí, 

 popis a zdůvodnění výběru aplikovaných technologií. 

Tato analýza bude probíhat v průběhu přípravné fáze projektu, kdy ve většině případů 

nebudeme pracovat s reálnými daty, ale pouze s odhady. V těchto případech se pokusím 

vysvětlit, jak se finální data získávají a jaké souvislosti je nutno zohlednit.  

K dosažení stanoveného cíle poslouží aplikace metod vědecké (odborné) práce. Při 

získávání dat je využita metoda analýzy dokumentů – jsou to nejen odborné publikace, ale 
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též internetové příspěvky, stavební dokumentace apod.  Při dalším zpracování informací je 

to pak zejména analyticko-syntetická metoda, v případě možných variant metoda srovnávání 

(komparace) a při vyvozování závěru metoda deduktivní. 

Bohužel v poslední fázi přípravy této práce mi bylo sděleno, že nesmím použít jméno 

této společnosti, tudíž jsem byl nucen nahradit její název fiktivní společností 

DoughterCompany (v případě mého zaměstnavatele), respektive MotherCompany 

(nadnárodní korporace, která je vlastníkem společnosti DoughterCompany). Přání svého 

zaměstnavatele samozřejmě budu respektovat. Současně prohlašuji, že práce neobsahuje 

žádné citlivé firemní údaje, nákresy či jiná data.  
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2. Analýza požadavků na IT/ICT podniku 

2.1.  Základní popis projektu 

Můj současný zaměstnavatel, společnost DoughterCompany, člen korporace 

MotherCompany se rozhodla vybudovat nové opravárenské centrum v České republice. 

Tento závod bude sloužit pro demontáž a montáž dovážených podsestav spalovacích turbín 

a jejich následné testování. Také bude sloužit pro demontáž a montáž plynových 

kompresorů. Společnost se rozhodla pro výstavbu dalšího opravárenského centra na základě 

zvýšení poptávky po službách repase a servisu u svých produktů a na základě požadavku na 

zrychlení dodání v regionu EAME (Europe, Africa, Middle East). Jelikož stávající 

opravárenské centrum tohoto druhu se nachází v USA, je logické z hlediska nákladů na 

logistiku, požadovaných objemů zakázek a včasnost dodávek vybudovat další závod 

v Evropě. Společnost zvažovala několik aspektů, v jaké lokalitě nový závod umístit a Česká 

republika byla jednou z mnoha možností. Nakonec se rozhodla pro Českou republiku hned 

z několika strategických důvodů. Hlavním důvodem bylo, že v ČR již v roce 2011 postavila 

jiný provoz, který bude strategickým dodavatelem nového závodu. Dalším důvodem bylo 

umístění ČR ve středu Evropy a to z logistického hlediska přináší značnou výhodu. Cílem 

popisovaného projektu je návrh implementace informačních technologií v rámci výstavby 

této nové továrny na zelené louce. Jelikož společnost již jednu továrnu v ČR v minulosti 

vybudovala a já jsem se účastnil její výstavby, spousta aspektů IT bude replikováno či 

převzato a upraveno ze stávající továrny umístěné v jiné části České republiky.  

2.2.  Zadání projektu 

Ještě před samotnou analýzou jednotlivých částí projektu je nutné si tyto části 

pojmenovat a specifikovat. Jelikož v tomto případě ze strany vedení společnosti či projekt 

managementu k žádnému zadání projektu nedošlo, musel jsem zadání vypracovat sám. 

Je také nutno upřesnit, že v zadání projektu se nezohledňuje jeho rozpočet a lidské zdroje, 

jelikož tyto části budou centrálně řízeny managementem společnosti a tudíž nebudou 

součástí zadání. Tato situace není z obecného pohledu na projektové řízení typická. 

Americký expert v oblasti řízení projektů M. D. Rosenau považuje právě lidský a finanční 
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potenciál za rozhodující.1 K zaznamenání jednotlivých požadavků jsem využil Six Sigma 

metodu „Project charter“, což je hlavní strana projektu.  

Pozn.: Six sigma je strategie řízení, původně vyvinutá společností Motorola. 

Rozpracována byla ještě poté společnostmi Allied Signal (dnes Honeywell) a GE. Dnes se 

používá v různých odvětvích průmyslu. Six Sigma si klade za cíl identifikovat a odstranit 

příčiny defektů a chyb v procesech výroby a obchodu, k čemuž používá metodiky DMAIC 

(Define, Measure, Analyze, Improve and Control). Spousta metod této strategie řízení lze 

využít i v rámci projekt managementu.2   

Project charter popisuje následující informace o projektu: 

 Business case – proč je důležitý pro podnik tento projekt? 

 Problem/Oportunity statement – možné problémové části projektu 

 Goal statement – hlavní cíle projektu 

 Project scope – definice, co je součástí projektu a co už ne 

 Time line – časová osa projektu 

 Team selection – jména hlavních členů realizačního teamu.3 

 

                                                 
1 ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Překlad Eva Brumovská. 3. vydání. Brno: 

Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. s. 117. 
 
2 Six Sigma. In: OKBA [online]. [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://okba.sk/six-sigma/. 
3 Proces zlepšování podle SixSigma. In: PDQM [online]. [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: 

http://www.pdqm.cz/Standards/DMAIC.html. 

http://okba.sk/six-sigma/
http://www.pdqm.cz/Standards/DMAIC.html
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Obrázek 1- Project Charter 

(zdroj: HAVLENA, Michal. Vlastní práce.) 

 

Na základě znalostí získaných při předchozích projektech jsem vytvořil několik podsekcí 

projektu (sub-projektů): 

• LAN (Local Area Network) 

• WAN (Wide Area Network) 

• WLAN (Wireless LAN) 

• Ancillary MFG Systems (výrobní systémy) 

• Finance & Human Resources systems (finanční a personální systémy) 

• EHS & Security systems (systémy zabezpeční objektu a ochrany zdraví) 

• HW & SW infrastructure  

Z důvodu, že se jedná o takto rozsáhlý projekt, je nutné jednotlivé části sledovat 

samostatně. Každý sub-projekt bude zaštiťovat určený vedoucí teamu, který bude reportovat 

projektovému manažerovi. K těmto sub-teamům je nutné vytvořit seznam dílčích úkolů, 

časový plán, analýzu rizik, harmonogram prací a plán komunikace. Z hlediska projekt 

managementu je důležité si stanovit pravidelné schůzky s členy teamu a monitorovat 
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průběžné plnění cílů, zadávání nových cílů, případně monitorovat potenciální problémy. 

Dalším neméně důležitým úkolem projektového manažera je koordinace a synchronizace 

jednotlivých teamů, tak aby veškeré činnosti na sebe plynule navazovaly a nedocházelo 

k časovým prodlevám při implementaci.  
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3. Návrh struktury IT/ICT s ohledem na korporátní prostředí 

Ve velkých korporacích, jako společnosti MotherCompany, je kladen velký důraz 

na dodržování korporátních standardů, které se léta vyvíjí na základě dostupných technologií 

a tzv. „Best Practices“ (nejlepších zkušeností). Tyto standardy jsou stanovovány 

podnikovými odborníky z daného oboru a jejich změny musí procházet detailním 

schvalováním vrcholného managementu společnosti, jelikož jejich případná změna má nejen 

vliv na tisíce koncových uživatelů, ale také může mít náklady v milionech dolarů. 

Jako příklad si můžeme uvést upgrade z Microsoft Office 2003 na novější verzi Office 2013. 

Při počtu koncových stanic okolo 10 tisíc koncových stanic je takové rozhodnutí velice 

zásadní a nákladné. Z hlediska nákladů zde nehovoříme pouze o ceně licence, 

ale i o nákladech na IT zdroje (technici instalující software) a případném proškolení 

koncových uživatelů, tudíž se takový upgrade může vyšplhat až na několik miliónů dolarů.   

Uplatnění jednotlivých standardů se projevuje v mnoha aspektech Informačních 

technologií, ať už je to kabeláž, aktivní prvky, HW, SW, a jiných používaných technologiích. 

Z hlediska lokálního prostředí mohu z osobní praxe říci, že ve většině případů je to přínosné, 

jelikož zde odpadá nutnost složité konfigurace, časově náročného testování a složité 

implementace nových systémů.  

Při návrhu struktury IT/ICT tedy musíme zvážit tyto standardy a řídit se jimi. 

Samozřejmě je vždy nutné ověřit, zda standardy používané v jiných zemích jsou 

aplikovatelné na lokální podmínky a také zda jsou dostupné na lokálním trhu. V této sekci 

se budu věnovat jednotlivým částem infrastruktury, kde se pokusím přiblížit aplikaci těchto 

standardů v praxi.  

3.1. LAN – Lokální počítačová síť 

Počítačová nebo také datová síť je telekomunikační síť, která dovoluje počítačům vzájemně 

komunikovat a vyměňovat si data. Data jsou přenášena ve formě síťových paketů. Propojení 

jednotlivých koncových bodů počítačové sítě je zajištěno pomocí kabelů nebo bezdrátových 

médií. Nejvíce známá forma počítačové sítě je Internet. 
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3.1.1. Topologie sítě 

Topologie počítačové sítě popisuje skutečné fyzické zapojení jednotlivých počítačů, bez 

uvažování toku signálů v síti. Kabeláž propojující jednotlivé počítače (a další zařízení) v síti 

může mít různou topologii. Z hlediska korporátních standardů je v tomto případě 

předdefinována topologie hvězdy (korporátní standard). Celková topologie sítě, použité 

aktivní prvky a jejich komponenty budou poskytnuty z centrály společnosti MotherCompany 

na základě doporučení firemních síťových odborníků a aplikování korporátních standardů. 

Tito profesionálové na základě poskytnutých stavebních výkresů, (kde bude zakresleno 

umístění a počet jednotlivých racků, počet koncových přípojek a optických tras) vytvoří 

design sítě a BOM (Bill Of Material - Soupis potřebného materiálu), a toto poskytnou projekt 

managementu k zhodnocení či případnému schválení. Projektový manažer následně 

zhodnotí navrhované řešení a případně doplní požadavky nebo schválí konečné řešení. 

Pokud je řešení pro daný projekt optimální, musíme ještě nechat schválit finální rozpočet 

vedení projektu/společnosti.  

 

3.1.2. Umístění racků, kabelové trasy a strukturovaná kabeláž 

Z hlediska topologie sítě je kritické umístění IT racků v rámci budovy a to z důvodu 

optimalizace vzdáleností koncových bodů od aktivních prvků. Jelikož v našem případě bude 

použita metalická kabeláž UTP CAT6 (korporátní standard), je nutné v případě metalických 

kabelů dodržet certifikovanou vzdálenost do 100 metrů délky. Dále propojení jednotlivých 

racků mezi sebou a s centrálním rozvaděčem umístěným v serverové místnosti bude 

realizováno pomocí optické kabeláže. V případě námi zvolené technologie 1310nm Serial 

10GBASE-L singlemode (korporátní standard) je optická kabeláž limitována 10 km, což při 

uvažovaných rozměrech budovy 100 x 100 metrů by mělo být dostačující. 

Dle zkušeností z předchozích projektů je kritické rozhodnutí dobře zvolit umístění 

jednotlivých racků v rámci budovy, kvůli dostatečné možnosti pokrytí metalickými kabely, 

kde jsme limitováni vzdáleností 100m délky, jak bylo již zmíněno. Je zde důležité zvolit 

optimální vzdálenosti (perimetry) mezi jednotlivými racky, tak, aby se kružnice o velikosti 

70 m, kde jednotlivé racky jsou jejími středy, se navzájem překrývaly. Slovo perimetr 

pochází z řeckých slov peri (kolem, okolo) a řeckého metron (rozměr, měřidlo), obecně to 

znamená obvod nějakého území. Proč perimetr o velikosti 70m? Od celkové možné 
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vzdálenosti 100m je nutné odečíst vzdálenost koncového síťového kabelu 10m (UTP kabel 

spojující síťovou zásuvku s počítačem či jiným zařízením), a také 20m rezervu pro nutnost 

vést kabeláž vertikálně (nahoru či dolů). Dále je nutné zvážit fyzické umístění racku 

z hlediska dispozice budovy (umístění do místnosti, nutnost umístění u sloupu ve výrobní 

hale, atd.), jelikož rack nemůže stát uprostřed prázdného prostoru (nutno k němu přivést 

jednotlivé kabely) a možnosti zabezpečení přístupu. Optimální je umístit rack k jednomu 

z nosných sloupů či do místnosti, kam lze jednoduše dovést kabelové lávky či kabelovody. 

Na základě této analýzy jsem navrhnul rozložení jednotlivých racků v budově viz. Obrázek 

2. 

 S touto problematikou také velice úzce souvisí návrh jednotlivých kabelových tras 

(lávek, po kterých je kabeláž vedena skrz budovu), tak abychom na jakékoliv uvažované 

přípojné místo měli jednoduchou cestu (co nejkratší). Z přechozích ponaučení je dobré, 

abychom si kabelové trasy navrhli dopředu a tento design předali společnosti, která bude 

jako generální dodavatel budovat veškeré trasy pro silno-proud i slabo-proud. V budoucnu 

je již velice složité a nákladné jednotlivé kabelové lávky dodělávat a ne vždy je to později 

možné.  
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Obrázek 2 - Ukázka z analýzy vzdáleností kabeláže od racků  

(zdroj: HAVLENA, Michal. Vlastní práce.) 

3.1.3. Síťové prvky 

Jak jsem již zmiňoval, jednotlivé použité modely a počty aktivních prvků budou 

dodány odborníky společnosti MotherCompany. Dle korporátních standardů společnost 

používá pouze a výhradně aktivní prvky značky Cisco (switche, routery, access pointy). 

Společnost Cisco je globálním leaderem na trhu se síťovými prvky od malých access poitů 

po korporátní velkokapacitní switche, routery či firewally. Tyto technologie dovolují 

společnosti dodržovat vysoké standardy poskytovaných služeb koncovým uživatelům, 

jelikož jsou velice spolehlivé a globální jednotnost těchto zařízení z hlediska konfigurací, 
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servisu a podpory nám výrazně ulehčuje situaci. Výhodou společnosti Cisco je, že má 

oficiální zastoupení ve většině států po celém světě, tudíž můžeme tyto objednávky, servis 

a případnou podporu realizovat z lokálních zdrojů.  

 

Obrázek 3 - Ukázka z korporátních produktů společnosti Cisco 

(zdroj: [online]. [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: http://www.cn-c114.net/583/a708894.html) 

 

Z hlediska počítačové sítě nesmíme zapomenout na umístění Access pointů pro 

bezdrátovou síť WI-FI. Pro analýzu umístění jednotlivých bezdrátových vysílačů nelze 

použít žádný software. Umístění jednotlivých zařízení se navrhuje dle „best practice“ 

zkušeností a až při finálním umístění je možno měřením zjistit případná slabá místa 

a překrývání signálu (Cisco zařízení umí hlídat své sousedy a dynamicky regulovat sílu 

signálu). V této části je možné navrhnout pouze hrubý počet Access pointů a až ve fázi 

výstavby budovy, kdy budou již jednotlivé místnosti fyzicky stát, udělat předběžnou 

Wireless site survey, kdy se pomocí fyzického umístění testovacího Access pointu měří síla 

signálu, během kterého se toto měření zanáší do mapy objektu a na základě naměřených 

hodnot doporučí umístění a počet finálních Access pointů. Tato analýza také zohledňuje 

překrývání kanálů či použitých standardů (802.1 b/g/n/a), na kterých bezdrátová síť pracuje, 

a to ať už našich vlastních zařízení či případně zařízení vysílajících od sousedů. Tato 

problematika je ve výrobních halách velice složitá, jelikož při prvních návrzích nelze 

zohlednit budoucí umístění obráběcích strojů, skladovacích regálů či jiných objektů, které 

mohou ovlivňovat sílu a směrování signálu bezdrátové sítě. Proto je nutné při každé 

rozsáhlejší změně či v případech zjištění nedostatečného signálu takovéto měření zopakovat 

a na základě jejích výsledků doporučit přesun stávajících zařízení či přidání dalších. Jako 
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příklad takovéto analýzy přikládám obrázek ze stávajícího závodu, kdy je vidět síla signálu 

a jeho překrývání z jednotlivých Access pointů. Této mapě se také říká „Heat map“.  

 

 

Obrázek 4 - Heat map analýza 

(zdroj: HAVLENA, Michal. Vlastní práce.) 

3.2. WAN - Korporátní připojení 

 

Wide Area Network (dále jen WAN) je síť, která pokrývá širokou oblast (tj. jakákoliv 

komunikační síť, která spojuje metropolitní, regionální, národní či dokonce mezinárodní 

hranice) s použitím pronajaté telekomunikační linky. Obchodní a vládní subjekty používají 

WAN síť k předávání dat mezi zaměstnanci, zákazníky, odběrateli a dodavateli z různých 

geografických lokalit. V podstatě tento způsob telekomunikačních služeb umožňuje podniku 

efektivně vykonávat svou každodenní agendu bez ohledu na umístění. Internet lze považovat 

také za určitý typ WAN sítě a je používán různými subjekty pro téměř všechny 

představitelné účely.  

Kvalitní WAN připojení je pro takto velké korporace velice důležitou součástí 

Informačních technologií, jelikož uživatelé přistupují ve většině případů ke korporátním 

aplikacím pomocí vzdáleného připojení (pomocí architektury client-server, webových 
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služeb či užitím Citrix klienta). Dále se připojení využívá k replikaci dat lokálních serverů 

s korporátními severy umístěnými v zahraničí.  

Společnost DaughterCompany využívá pro propojení jednotlivých svých poboček 

outsourcing WAN připojení založené na technologii MPLS poskytovanou společnosti 

AT&T, kdy společnost pouze poptá určitou rychlost a způsob požadovaného připojení 

a dodavatelská společnost dodá hotové řešení na míru.  

V první řadě je nutné pochopit, co je to MPLS technologie? Klíčová věc, kterou je nutno 

si uvědomit, že MPLS je technologie, nikoliv služba. Základní myšlenkou je, že MPLS 

pakety se označují (labeling packet). V tradiční směrované IP síti, každý směrovač provádí 

nezávislé přesměrování pro každý paket pouze na základě záhlaví síťové vrstvy paketu. 

Proto pokaždé, když paket dorazí na router, router má "promyslet", kam poslat paket další. 

S MPLS, když poprvé paket vstoupí do sítě, je přidělen do určité třídy „forwarding“ 

ekvivalence (FEC), označený připojením krátké bitové sekvence (label) pro paket. Každý 

router v síti má tabulku, která udává, jak zacházet s pakety určitého FEC typu, takže jakmile 

paket vstoupil do sítě, směrovače nemusí provádět analýzu záhlaví. Místo toho následné 

směrovače používají označení jako index do tabulky, která jim poskytuje novou FEC cestu 

pro tento paket. To dává MPLS síti schopnost zpracovávat pakety s určitými vlastnostmi 

(například přicházející z jednotlivých portů nebo přenos dat jednotlivých typů aplikací), 

konzistentním způsobem. Pakety nesoucí real-time data, jako je například hlas nebo video 

mohou snadno být mapovány s nízkou latencí trasy v síti - něco, co je náročné s konvenčním 

směrováním. Klíčovým architektonickým prvkem je to, že „label“ poskytuje způsob, 

jak "připojit" dodatečné informace ke každému paketu - informace nad rámec toho, 

co směrovače používají. Tato technologie je použitá společností MotherCompany pro 

globální propojení jednotlivých závodů do jedné nadnárodní počítačové sítě.  

Pozn.: FEC neboli „Forward error correction“ je technika používaná ke kontrole chyb 

při datových přenosech v telekomunikaci a informačních technologiích.  

3.3. Design a vybavení „Serverové místnosti IT“ 

Serverová místnost neboli také „Servrovna“ je srdcem IT v celém výrobním závodě. 

Tato místnost musí splňovat několik důležitých aspektů z hlediska chlazení, přívodu 

a zálohování elektrické energie a zabezpečení. Na tomto místě lze najít hlavní součásti 

počítačové sítě, jejího zabezpečení a datových zdrojů společnosti. Díky těmto požadavkům 
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je nutné analyzovat detailně několik aspektů, kterým se budeme věnovat v následujících 

kapitolách.  

 

 

Obrázek 5 – Příklad korporátní serverové místnosti 

(Zdroj: [online]. [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: http://www.mmoser.com/serverroom/main.html) 

3.3.1.  Speciální podlaha do serverové místnosti 

Z důvodu vysokého váhového zatížení tzv. racků (specializovaná kovová skříň pro 

umístění IT vybavení, jako jsou severy, routery, switche, atd.) je nutné dopředu vypočítat 

zatížení jednotlivých racků a na základě těchto hodnot dimenzovat správnou nosnost 

podlahy. Dalším požadavkem je, že taková podlaha musí být antistatická z důvodu zabránění 

tvorby výbojů statické elektřiny.  

Pro výpočet zatížení racku na jeden bod (rack drží na podlaze 4 nohy podobně, jako 

u skříně, kdy váha se rozloží do těchto 4 bodů) se využívá standardizovaných výpočetních 

modelů, které většinou poskytne výrobce/dodavatel racku samotného. Do tohoto modelu je 

nutné doplnit váhu jednotlivých zamýšlených komponentů (rack, chlazení, UPS, atd.), kdy 

je nutné zvážit i budoucí rozšiřování.  

Při realizování takto rozsáhlých projektů je většinou tato analýza předmětem 

dodávky celkového řešení. Společnosti, jako např. APC (jeden z nevětších výrobců 

serverového vybavení – racky, UPS, chladící jednotky, atd.) má pro tyto analýzy 

specializované nástroje, které propočty automaticky zpracují na základě poskytnutých 

http://www.mmoser.com/serverroom/main.html
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informací o předpokládaném zatížení jednotlivých racků. V tomto případě vždy uvažujeme 

maximální možné hodnoty.   

V předchozím projektu jsme do serverové místnosti umístili typ zdvojené podlahy 

z kalcium-sulfátových desek 600x600mm, tl. 36mm s vodorovně vyztuženými stringery 

(speciální rám na který se umístí jednotlivé podlahové kostky). Takto provedená podlaha má 

nosnost 5kN bodově na každou desku (plošně to tedy vychází 13,8kN/m2). Toto řešení se 

v minulosti osvědčilo, a proto zvážíme jeho replikaci. Pro názornost přikládám výkres 

s rozložením jednotlivých komponent z předchozího projektu a rozložení jednotlivých 

nosných desek v místnosti (viz. Obrázek 6). 

 

 

Obrázek 6 Výkres zatížení jednotlivých komponent serverové místnosti a návrh rozložení 

kalcium-sulfátových desek 

(zdroj: HAVLENA, Michal. Vlastní práce.) 
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Obrázek 7 - Příklad analýzy umístění racků a jejich propojení optickými vlákny 

(zdroj: HAVLENA, Michal. Vlastní práce.) 

3.3.2. Zálohování napájení elektrické energie – analýza  

Pro dimenzování napájení pro datová centra nebo serverové místnosti je nutné 

porozumět, jaké jsou požadavky na spotřebu chladících zařízení, UPS systémů a kritických 

IT zařízení. Spotřeba energie těchto prvků se může značně lišit od sebe navzájem, ale lze je 

odhadnout přesně s použitím jednoduchých pravidel, jakmile víme, jaká IT zařízení 

plánujeme použít. Kromě odhadu očekávané spotřeby elektrické energie, tato data mohou 

být také použity pro odhad výstupního výkonu záložního generátoru. Jakákoliv iniciativa ke 

zlepšení dostupnosti IT technologií bez ohledu na velikost datového centra musí začít 

posouzením potřeb. Toto posouzení v podstatě stanoví potřebná dostupnost podnikových 

aplikací, které jsou závislé na IT vybavení. Je vždy nutné zanalyzovat, jak dlouhý výpadek 

IT služeb si společnost může dovolit bez toho, aby došlo k výrazným finančním ztrátám. 

Jinak řečeno, je nutné specifikovat, jaká je požadovaná dostupnost IT služeb. V případě 
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vysokých nároků na dostupnost se systémy zálohování elektrické energie a chlazení 

poskytují v redundantním (zdvojeném) nastavení. Toto platí i v případě tohoto projektu. 

Z důvodů nároku na dostupnost služeb 7x24 (7 dní v týdnu, 24 hodin denně) budeme 

navrhovat systém s dvěma nezávislými UPS zálohovanými dieselovým generátorem.  

Na základě analýzy maximální spotřeby jednotlivých zařízení, která plánujeme 

umístit do racku v serverové místnosti je možné vypočítat celkovou požadovanou kapacitu 

spotřeby elektrické energie. Díky této analýze můžeme následně poptat adekvátní dostupné 

řešení.  

 Pravidla pro dimenzování výkonu UPS: 

- Vezměme celkovou požadovanou kapacitu napájení v kW a vynásobme 

ji 1,25, tak aby byly splněny požadavky lokálních regulačních orgánů.  

- Musíme určit napětí třífázového střídavého napětí na vstupu (volba 

adekvátních jističů do rozvodní skříně), které musí poskytnout hlavní 

rozvod energie společnosti. V Evropě je to obvykle 230 voltů AC. 

- Použitím následujícího vzorce lze stanovit celkovou kapacitu potřebnou 

pro napájení celého datového centra: 

Ampéry = (kW x1000) / (volty x 1,73) 

Tento postup poskytuje odhad kapacity přívodu elektrické energie potřebné pro chod 

datového centra a jeho chlazení. V případě těchto výpočtů je vždy nutné uvažovat maximální 

možnou spotřebu, byť jí zařízení jen zřídka dosahují (viz. Obrázek 8). 

 

 

Obrázek 8 Rozdíl mezi maximální a průměrnou spotřebou zařízení v serverové místnosti.  

(zdroj: [online]. [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: http://www.apcmedia.com/salestools/VAVR-5TDTEF/VAVR-

5TDTEF_R1_EN.pdf ) 
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Na následující přiložené tabulce (viz. Obrázek 9) je výřez z analýzy spotřeby 

elektrické energie ve Wattech přepočtených na BTU/hod. V této analýze jsou zobrazeny dva 

racky osazené standartními síťovými prvky a jejich maximální spotřeba elektrické energie 

ve Wattech, dále přepočet této hodnoty na BTU. 

Pozn.: BTU je zkratka pro „British thermal unit“, což je tradiční jednotka měření 

tepelné energie adekvátní k zhruba 1055 joulů.  Je to množství energie potřebné k uchlazení 

nebo ohřátí jedné libry vody o teplotě okolo 39,2 oF o jeden stupeň Fahrenheita. BTU je 

nejčastěji používána k měření tepelné energie (jako například BTU/hod. nebo ekvivalent 

BTUH) v oblasti energie, páry, vytápění, průmyslové klimatizace a zemědělské výroby 

energie (BTU/kg).  

Vzorec pro přepočet wattů na BTU je: 

P(BTU/hod) = 3.412141633 × P(W) , což znamená 1W = 3.412141633 BTU/hod. 
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Obrázek 9 - Analýza spotřeby el. energie pro dimenzování záložních zdrojů 

(zdroj: HAVLENA, Michal. Vlastní práce.) 

 

V konečné fázi analýzy požadavků na napájení a zálohování eklektické energie 

je nutno vytvořit schéma finálního zapojení jednotlivých částí okruhu a to včetně 

jednotlivých rozvaděčů, jističů, PDU, UPS, chladící jednotky, bypass jednotky a generátoru. 

(viz. Obrázek 10).  

 PDU (Power distribution unit) je zařízení osazené několika výstupy, které 

je navrženo pro distribuci elektrické energie. Používá se zvláště pro vybavení 

umístěné v racku v datových centrech.  
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 UPS (Uninterruptible power supply) je elektrický aparát, který poskytuje záložní 

napájení při přerušení standartní dodávky energie. UPS na rozdíl od jiných systémů, 

jako je např. záložní generátor, poskytuje nepřerušenou dodávku energie. 

 Bypass je zařízení, které přepíná napájení buď napřímo z rozvodní skříně do racků, 

nebo přes záložní zdroje. Toto zařízení umožňuje odpojit dočasně UPS zařízení např. 

pro případ údržby bez výpadku dodávky energie pro IT vybavení. Po dobu, kdy je 

okruh v takzvaném „Bypass“ modu není systém zálohován a jakákoliv byť 

krátkodobý výpadek by znamenal vypnutí všech zařízení v serverové místnosti. 

Proto je potřeba tuto akci dobrě naplánovat.    

 

 

Obrázek 10 - Návrh zapojení jednotlivých částí UPS do rozvaděčů a jejich jističů 

(zdroj: HAVLENA, Michal. Vlastní práce.) 
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3.3.3. CRAC (Computer Room Air Conditioner) unit  

Výpočetní technika produkuje teplo, je náchylná na přehřívání, vlhkost a prach. 

Z těchto důvodů je zapotřebí zajistit adekvátní chladící zařízení v serverové místnosti 

(CRAC), kde je vysoká kumulace takových zařízení. Ve většině velkých moderních 

chladících jednotek je již zabudován modul na případné zvlhčování vzduchu, nebo se 

takovéto zařízení musí naistalovat dodatečně. Řídící modul klimatizační jednotky udržuje 

stabilní teplotu a vlhkost na základě uživatelských nastavení, kontrolních čidel (teplotních 

a vlhkostních), což je rozhodující pro spolehlivost IT systémů. Tyto systémy kontroly teploty 

a vlhkosti pracují 24 hodin denně a mohou být vzdáleně monitorovány. Mohou mít 

vestavěná automatická upozornění, pokud se podmínky v serverové místnosti pohybují 

mimo definované tolerance.  

Při analýze tepelného výdeje navržených zařízení a navržení chladícího systému je 

nutné zvážit následující data: 

- Tepelný výdej všech zařízení umístěných v serverové místnosti (v již 

zmiňované jednotce BTU/hod.) 

- Správné zvolení takzvané teplé a studené uličky.  

- Tepelný výdej součástí budovy (světla, napájecí soustava, lidé pohybující 

se v místnosti, tepelný plášť budovy). 

- Naddimenzování výkonu, aby se zohlednily zvlhčovací účinky.  

- Návrh redundantního modu pro případ, že jedna jednotka vypadne. 

-  Naddimenzování pro případná budoucí rozšíření. 

 

Obrázek 11 – Příklad toku teplého a studeného vzduchu mezi jednotlivými racky. 

(Zdroj: [online]. [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z: http://greendataconsulting.com.au/Freeaircon/category/uncategorized/ ) 
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Veškeré chladící zařízení musí být navrženo, nainstalováno a spravováno podle 

platných technických požadavků státu a lokálních autorit. Dále se také musí dodržovat 

dodavatelem požadované servisní intervaly.  

 

Vlhkost a teplota v místnosti musí být udržována na předepsaných hodnotách, a to 

dle požadavků dodavatelů zařízení umístěného v serverové místnosti. V případě výpadku 

jedné z chladících jednotek musí být zajištěno automatické přepnutí na záložní chladící 

zdroj. Chladící soustava by měla být napojena na zálohovaný elektrický zdroj (UPS či 

generátor).  

Všechny hlavní součásti infrastruktury musí být neustále monitorovány. Monitoring 

by měl být centralizovaný (na jednom místě) jako např. Network operations center (Síťové 

operační centrum). Monitorovací systém by měl podporovat Hlavní reportovací rozhraní, 

které by mělo být dostupné vzdáleně (včetně historických záznamů) a musí být schopen 

zasílat upozornění nebo alarmy při změně stavu systému dle předdefinovaného nastavení. 

 

Obrázek 12 – Příklad architektury monitorovací soustavy serverové místnosti.  

(Zdroj: [online]. [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: http://www.42u.com/measuring-datacenter-

performance.htm ) 
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4. Návrh projektu pro implementaci 

4.1. Stručný úvod do problematiky projektového řízení  

 

Co je to projekt?  

Abychom se mohli zabývat projektovým řízením, je nutné nejdříve vymezit pojem 

„projekt“. Projekt lze definovat, jako „časově omezené úsilí vynaložené na vytvoření 

unikátního produktu, služby nebo výstupu“. Na druhé straně jsou pak provozní činnosti, 

které slouží k udržení chodu společnosti. Projekty se od provozních činností liší tím, že končí 

ve chvíli, kdy je dosaženo jejich cílů nebo je projekt ukončen. Zajímavý je přístup jednoho 

z nejvýznamnějších světových expertů M. D. Rosenaua. Ten shrnuje charakteristiku 

projektu do následujících bodů: 

 projekty jsou dočasné úkoly s přesně stanoveným cílem, jejich splnění vyžaduje 

organizované využití odpovídajících zdrojů; 

 projekt je charakterizován čtyřmi typickými rysy: trojrozměrným cílem, 

jedinečností, zapojením zdrojů a součinností s kmenovou organizací;  

 další aspekty projektů jsou: jejich původ, produkt, trh a velikost; 

 velikost a složitost neodlišují projekty od jiných záležitostí.4 

Co je to projektové řízení? 

J. Taylor projektové řízení definuje v poměrně obecné rovině: „Projektové řízení je 

umění i věda, jak řídit relativně krátkodobé aktivity, jež mají omezený počet počátečních a 

koncových bodů, existuje obvykle s konkrétním rozpočtem a se zákazníkem stanovenými 

kritérii provedení.“5 

 Je to „aplikace znalostí, nástrojů, dovedností a technik při realizaci aktivit projektu 

za účelem dosažení požadavků projektu“6. Projektový manažer by se měl snažit nejen 

                                                 
4 ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Překlad Eva Brumovská. 3. vydání. Brno: 

Computer Press, 2007.  ISBN 978-80-251-1506-0. s. 15. 
 
5 TAYLOR, James. Začínáme řídit projekty. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 

978-80-251-1759-0. s. 3.  
 
6 SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007. 

Kompletní průvodce. ISBN 978-80-251-1526-8. s. 25. 
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o  naplnění naplánovaného rozsahu, nákladů, času a kvality, ale také musí usnadňovat proces 

jako celek, aby byly uspokojeny potřeby a očekávání členů projektového týmu, kterých se 

tyto aktivity dotknou.  

 

 

Obrázek 13 - Hlavní fáze projektového řízení 

(Zdroj: [online]. [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: http://www.perpartes.cz/sluzby/projekty_detail ) 

 

Atributy projektu. Projekty jako takové v dnešní době existují v mnoha podobách, 

tvarech a velikostech. Dále zmíněné atributy nám mohou pomoci projekt dále definovat: 

 Jedinečnost projektu: Každý projekt by měl být jedinečný a mít dobře definovatelný 

cíl.  

 Dočasnost projektu: Projekt by měl mít jasně daný začátek a konec.  

 Postupná rozpracovatelnost projektu: V začátcích jsou projekty velmi často 

definovány velmi ze široka. Postupně je tedy nutné jednotlivé části projektu 

rozpracovat do menších detailnějších částí.  

 Projekt často vyžaduje zdroje z různých oblastí. Zdroji je míněno lidé, software, 

hardware a další aktiva. Z hlediska jedinečnosti cíle projekt často překračuje hranice 

oddělení.  

 Každý z projektů by měl mít svého primárního sponzora nebo zákazníka. Většina 

projektů má více zainteresovaných stran a subjektů. Vždy by však měl existovat 

jeden, který by měl být určen jako hlavní sponzor projektu. Sponzor projektu určuje 

jeho směr a poskytuje projektu finance.  
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 Nejistota projektu. Jelikož každý z projektů má určité jedinečné vlastnosti, je obtížné 

jasně definovat jeho cíle, jeho délku či celkové náklady s ním spojené. Důvodem této 

nejistoty jsou také externí faktory, kdy není možno odhadnout, zda jeden z našich 

dodavatelů v průběhu projektu ukončí své podnikání ať už z jakéhokoliv důvodu či 

společnost opustí člen projektového týmu. Toto jsou hlavní důvody toho, proč je 

projektové řízení tak náročné.  

Tento projekt byl celkově naplánován za použití nástroje Microsoft Project, kdy jsem 

využil již hotového projektu z předchozí továrny a pouze ho modifikoval pro tento nový 

projekt. Díky tomu, že hlavní fáze implementace jsou v podstatě totožné, byl to velice 

snadný úkol a ušetřilo to spoustu hodin času, kdy bych musel projekt vystavět od začátku.  

4.2. Systémový přístup v projektovém řízení 

Ačkoliv jsou projekty svou povahou dočasné a jejich úkolem je vytvořit unikátní produkt 

či službu, nelze je řídit v izolaci. Pokud projektoví manažeři realizují projekty bez ohledu na 

prostředí, jen těžko budou jejich výsledky přínosné pro potřeby organizace. Proto musí 

projekty reflektovat širší potřeby organizace a projektoví manažeři zvažovat celkový 

kontext, v němž projekty vznikají. Aby byli schopni efektivně zvládat komplexní situace, 

musí manažeři na projekt pohlížet holisticky a chápat, jak se vztahuje k celé organizaci. 

Systémové myšlení popisuje holistický pohled, jak projekty v kontextu organizace 

realizovat.  

  Systémový přístup popisuje holistický přístup a analytický přístup k řešení 

komplexních problémů, který také využívá systémového myšlení, systémové analýzy 

a systémového řízení. Je to celkový způsob myšlení nahlížející na věci, jako na systém. 

Systém je souhrn navzájem na sebe reagujících prvků sdružených do jednoho celku za 

určitým účelem. Systémová analýza je přístup řešící problémy, který zahrnuje definici 

rozsahu systému, jeho rozdělení na prvky a následnou identifikaci a zhodnocení problémů, 

omezení a potřeb systému. Systémové řízení pojednává o obchodních, technologických 

a organizačních otázkách spojených s vytváření, údržbou a změnami v systému. 

Charakteristické aspekty systémového přístupu jsou: 

 interdisciplinarita a komplexní pohled na všechny okolnosti a vzájemné vztahy; 

 dynamika, integrující všechny aktivity do celkového (konečného) smysluplného 

systému; 
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 odkrývání souboru vzájemných vazeb jednotlivých subsystémů; 

 systematické sestavování a přizpůsobování částí systémů do sjednoceného 

celku; 

 hledání optimálního řešení struktury systému a způsobu jeho chování; 

 modelování reality pomocí zjednodušených úloh za účelem lepšího pochopení 

systému a jeho případné optimalizace.7 

Pro výstavby nového výrobního již existující společnosti je kritické aplikovat zásady 

systémového přístupu při řízení projektu. Jelikož velká část projektu má přímý či nepřímý 

vliv na ostatní provozované továrny až už v České republice či v zahraničí. Z hlediska 

informačních technologií je zde např. přímé propojení počítačových sítí pomocí korporátní 

MPLS sítě, což znamená, že v případě chybné konfigurace sítě v novém zařízení můžeme 

ovlivnit chod všech ostatních závodů. Proto je nutno všechny tyto kroky dopředu analyzovat 

s odborníky a zvážit všechny případné rizika spojená s implementací těchto zařízení.   

 

4.3. Životní cyklus projektu  

Projekty jakožto součásti velkých celků je vždy dobré rozdělit do několika fází, které 

nazýváme Životními cykly projektu. V každé fázi je nutné definovat, jakou práci je třeba 

vykonat, jaké výstupy je třeba dodat a kdo se dané fáze bude účastnit. Také je důležité si 

určit, jak budeme provádět kontrolu a schvalování výsledků práce a kdo bude za tyto výstupy 

zodpovědný.8 Výstup můžeme definovat, jako produkt či službu jako například technickou 

zprávu, část hardware či software, kterou jsme vyprodukovali v rámci dané fáze projektu. 

Pro projekt výstavby nového závodu ve společnosti DaughterCompany například využíváme 

následující sled fází: 

 

Plán – Analýza – Schválení – Design – Výstavba – Obsazení (Nastěhování) 

 

 

                                                 
7 DOLEŽAL, Jan a kol. Projektový management podle IPMA. 2., aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Grada, 2012. Expert. ISBN 978-80-247-4275-5. s. 42.  
 
8 Rosenau, Milton D. Řízení projektů. Překlad Eva Brumovská. 3. vydání. Brno: Computer 

Press, 2007.  ISBN 978-80-251-1506-0. s. 279. 
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Obrázek 14 – Projektové fáze výstavby nového závodu ST 

(zdroj: HAVLENA, Michal. Vlastní práce.) 

 

4.4. Analýza rizik - Metoda kritické cesty 

Velmi důležitou součástí projektového procesu je řízení analýzy rizika problémů. S. Barker 

a R. Cole doporučují pro řízení rizik ověřený proces, který má tyto fáze: 

 Identifikace klíčových rizik a problémů – nalezení a pojmenování; 

 Plánování zásahů- vyhodnocení toho, co s riziky.  

Velice důležitou a podstatnou součástí řízení projektů je analýza rizik. V případě našeho 

projektu využijeme metodu analýzy kritické cesty neboli Critical Path Method, zkráceno 

CPM. Jedná se o matematický algoritmus plánování průběhu souboru činností projektu.  

Efektivní plánování dovoluje využití vzácných zdrojů, řízení lidí a zařízení tak, aby 

kritické činnosti byly provedeny v požadovaný čas a činnosti s rezervou byly zpožděny, 

aniž by došlo k ohrožení projektu. 

Logika CPM používá jednobodové odhady trvání úloh a předpokládá, že doba dokončení 

projektu je součtem doby trvání úloh ležících na kritické cestě. 

Kritická cesta je soubor po sobě následujících činností, jejichž prodloužení o libovolnou 

kladnou časovou hodnotu prodlouží i trvání projektu právě o tuto hodnotu. 

Kritické činnosti jsou orientované činnosti ležící na kritické dráze. Tyto činnosti jsou pečlivě 

sledovány, aby délka trvání projektu měla minimální délku. 

Pomocí programu Microsoft Project je plánování, správa a koordinace projektu od 

návrhu k dokončení velice efektivní. Lze zde zobrazovat informace o projektu, aktualizovat 

informace a dokonce vytvářet scénáře pro neočekávané události a tím zmírnit jejich 

negativní dopad. 
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Obrázek 15 - Výřez projektové části z MS Project 2010 

(zdroj: HAVLENA, Michal. Vlastní práce.) 

 

 

Jako hlavní body (milestones) kritické cesty popisovaného projektu z hlediska informačních 

technologií byly zvoleny následující části projektového plánu: 

 

1. Počáteční dostupnost budovy. V této fázi je budova stále považována za stavbu a proto 

zde platí bezpečnostní pravidla stavby. V této době dochází například k instalaci 

sádrokartonových stěn, kdy je důležité si pohlídat správné umístění kabelových 

ochranných trubek, které v budoucnu budou sloužit pro vedení kabelů pro projektory 

v zasedacích místnostech ze stropu do podlahových boxů.  

2. Počáteční dostupnost serverové místnosti. V průběhu této fáze je již možno provádět 

některé vybrané stavební práce, jako je umístění rozvaděčů pro elektrickou energii, 

výstavba speciální kalcium-sulfátové podlahy, ale také příprava trubkování pro střešní 

část klimatizační jednotky.  

3. Dokončení kabelových lávek, díky čemuž je možné zahájit výstavbu optické 

a metalické kabeláže. Byť v této fázi ještě není možné kabeláž zakončit v patch panelech 

racku, kabeláž je možno umístit do kabelových lávek nechat volně připravenou pro 

pozdější umístění do racku. 

4. Dokončení zdvojené podlahy, které nám umožní zahájit instalaci racků, chladící 

jednotky a UPS záložních zdrojů. Poté je již možná montáž samotných aktivních prvků, 

jako jsou switche, routery, servery a dalších zařízení. V tento čas by měla být již zajištěna 

ostraha serverové místnosti minimálně zamykatelnými dveřmi a lokální bezpečnostní 

službou, jelikož se zde nachází zařízení za stovky tisíc korun.  

 



Michal Havlena: Výstavba výrobního závodu na zelené louce z hlediska informačních 

systémů 

 

 

2015  29 

 

5. Dostupnost elektrické energie v serverové místnosti. Toto je zásadní část, jelikož nyní 

můžeme zahájit konfigurace všech nových zařízení, nastavení a zprovoznění WAN 

připojení, LAN aktivních prvků (počítačové sítě) a serverů pro spuštění všech základních 

služeb Informačních technologií.  

6. Dokončení instalace nábytku v kancelářích, kdy je již možné osazovat finální 

pracovní místa osobními počítači typu „desktop“ s příslušenstvím nebo dokovací stanicí 

pro uživatele laptopu. Také je již možné umístit na finální místo síťové multifunkční 

tiskárny. Toto je doba, kdy se dokončují finální detaily pro zajištění všech nezbytných 

služeb pro práci uživatelů.  

7. Finální dostupnost budovy, kdy dochází již k nastěhování prvních uživatelů do budovy, 

kdy již musí být vše stoprocentně funkční a v této části se již dokončuje instalace 

výrobních strojů a zahájení výroby.  

Podrobně rozpracovaný projekt je součástí Přílohy 1. 

4.5. Projektování v prostředí korporací 

V rámci korporace MotherCompany je nutné zmínit, že společnost vedení svých projektů 

bere velmi vážně a klade si vysoké cíle z hlediska jejich efektivity. Z toho důvodu vytvořila 

samostatné oddělní PMO, neboli takzvané „Project Management Office“.  

Oddělení PMO je skupina, která definuje standardy pro projektové řízení ve všech 

možných částech organizace. PMO se snaží standardizovat realizace projektů a tím přinést 

úsporná opatření. PMO je zdrojem dokumentace, pokynů a ukazatelů, které byly převzaty 

z praxe či předchozích projektů. I já osobně jsem při přípravě tohoto projektu vycházel 

z informací a dat použitých při předchozím projektu výstavby továrny, kdy většina 

projektových dokumentů byla převzata. 

Dalším neméně důležitým podpůrným faktorem je, že společnost najala na tento 

specifický projekt externího projekt manažera, který je certifikovaný a má dlouholetou praxi 

s vedením a organizací takovýchto projektů. Tento poradce spravuje celkový projekt všech 

týmů, kdy nastavuje a kontroluje vazby mezi jednotlivými týmy, prolínání jejich 

zodpovědností, úkolů a implementací. Dále organizuje pravidelné teamové meetingy, kdy 

se schází přes telefonní konferenci celý realizační tým výstavby a zadává jednotlivým 

členům nové úkoly, kontroluje plnění již zadaných úkolů, a také analyzuje celkový stav 

projektu (zpoždění projektu, body CPM, atd.). Tato varianta řízení projektů se stále více 
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v praxi využívá – výhoda je např. nezatíženost osobními vazbami či profesní zaslepenost 

(problémy, kolem kterých chodíme denně, časem přestaneme vnímat).9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 DOLEŽAL, Jan a kol. Projektový management podle IPMA. 2., aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Grada, 2012. 526 s. Expert. ISBN 978-80-247-4275-5. s. 478-481. 
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5. Zhodnocení dosažených výsledků 

Na základě provedené analýzy projektu doporučuji věnovat hlavní důraz při realizaci 

projektu dobrému naplánování jednotlivých kroků implementace, kontrole včasného splnění 

jednotlivých kroků kritické cesty a komunikaci s ostatními členy teamu. Úspěšné dokončení 

projektu je závislé na detailech a bez důkladné analýzy by tento projekt nebyl úspěšný.  

 

Korporátní prostředí z hlediska informačních technologií je velice specifické a díky 

zavedeným standardům jsou implementace v této oblasti mnohem jednodušší. Na druhou 

stranu se velice často jedná o implementace rozsáhlé a náročné na projektové řízení. Velkou 

roli zde hraje důkladná analýza, systémový přístup v projektovém řízení, ale také 

komunikace mezi jednotlivými projektovými skupinami.  
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6. Závěr 

V současné době stojí řada firem před problémem, zda pro vytvoření nové výrobní jednotky 

využít stávající (zpravidla opuštěné) objekty, či vybudovat „cosi nového“ na zelené louce. 

Asi nelze vždy stanovit obecné pravidlo, že ta či ona varianta je výhodnější a vždy je nutno 

vycházet z konkrétních místních podmínek. Pravděpodobně v zastavěné pražské čtvrti, kde 

bude investor preferovat již zavedenou výhodnou adresu, dojde na první možnost. V případě 

regionů, a zvláště pokud dostane investor možnost vstupu do vybudovaných průmyslových 

zón, nelze pochybovat o variantě druhé. Díky grantovým programům z Evropské unie 

i národním fondům vytvářejí města, ale i podnikatelský sektor zasíťované průmyslové zóny. 

Vzhledem k zaměření této práce upřesním, že zasíťováním se v této situaci rozumí přívod 

tepla či jiných médií (plyn, elektřina i voda, ale i informačních kabelů). Postavit zde 

montovanou zpravidla standardizovanou halu pak není ani technický ani časový problém. 

Zbývá potom „pouze“ doplnění vnitřních technologií, jejichž základem bývá budování 

IT/ITC struktury. 

Právě tento problém stojí před zde zmíněnou konkrétní firmou DaughterCompany, 

člen korporace MotherCompany. Autor této bakalářské práce je současně řešitelem 

problému, kterým je do vybudovaného objektu nové výrobní jednotky navrhnout systém 

IT/ICT, který bude vyhovovat výrobním záměrům firmy, bude efektivní a solidně fungující.  

Úkol je o to složitější, že investor své požadavky formuloval pouze v hrubých rysech 

a podstatnou část problematiky nechává na tvůrci projektu. Problémem je též, že nebyly 

přesně vymezeny požadavky na lidský potenciál, což může právě v oblasti IT systémů 

částečně ovlivnit výsledek technologického zabezpečení (počet počítačů pro management 

atd.). 

Domnívám se, že přínos této bakalářské práce je v tom, že se nejedná o řešení jakési 

teoretické myšlenky, ale že je zde něco, co se skutečně musí zrealizovat a musí také 

fungovat. Právě úzké propojení s praxí však přináší jiné problémy. Vzhledem ke 

konkrétnímu problému konkrétní firmy zde nemohou být prezentovány některé údaje a tak, 

se může stát, že v některých fázích práce sklouzává popisovaný problém do obecnosti 

a neurčitosti. Mohu jako autor projektu i této práce potvrdit, že v projektu musí být data 

konkrétní. 
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Tato práce by měla sloužit jako náhled do korporátních pravidel a postupů velkých 

společností při výstavbě nových výrobních závodů z hlediska Informačních technologií. 

Také by mohla sloužit jako určitý základ pro budoucí diplomovou práci, kde by byly 

popsány jednotlivé realizované části projektu tak, jak se opravdu provedly a následně 

zhodnoceny, zda byla jejich analýza, načasování a provedení adekvátně naprojektováno 

a řízeno. Domnívám se, že cíl se podařilo v zásadních rysech naplnit 
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