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Úvod 

 Nacházíme se v době, kdy se informační technologie stávají v konkurenčním boji 

nutností. Kvalitní softwarové a hardwarové vybavení může firmě významně pomoci zlepšit 

rychlost a kvalitu odvedené práce, což je hlavní artikl v boji o zákazníka. Taktéž lidský 

kapitál může být lépe využit, není-li omezen technologií. 

 

 Mimo jednotlivé výpočetní stanice je důraz je kladen i na jejich propojení, vzájemnou 

výměnu dat mezi jednotlivými pracovníky, odděleními a pracovišti a v neposlední řadě i  

server – dedikovaný počítač schopný poskytovat jednotlivým stanicím například poštovní, 

tiskové, souborové nebo databázové služby. Samozřejmostí je dnes už i připojení na internet, 

ať už kvůli vlastní internetové prezentaci, snazšímu vyhledávání dodavatelů a odběratelů, 

nebo komunikaci s klienty.  

 

Mnoho firem si dnes na činnosti spojené s výpočetní technikou najímá speciálně 

školené pracovníky, případně i zakládá vlastní IT oddělení, ale menší firmy, zejména v oblasti 

recesí procházejícího těžkého průmyslu a hornictví, jsou v tomto směru značně omezeny 

financemi a tak jsou často nuceny šetřit právě na IT, což se může nepříznivě projevit na 

efektivnosti a výdělcích a firma se tak dostává do „začarovaného kruhu“. 

 

Firma HUDECZEK servis s.r.o se nachází právě v takovéto situaci, IT výbava již 

několik let přesluhuje a peníze potřebné na obnovu jsou vždy potřebnější někde jinde. 

Nicméně, předseda představenstva, pan ing. Mečislav Hudeczek, vystudovaný elektrotechnik, 

odmítl na novou síť rezignovat úplně a po mém ujištění, že se dá dnes hardwarové vybavení 

pořídit levněji než před lety, vyčlenil z napjatého rozpočtu firmy částku 250 000 Kč. Cílem 

této práce je proto navrhnout celkové řešení sítě po hardwarové i softwarové stránce, s 

důrazem na server, dále dořešit přístupová práva zaměstnanců a formulovat archivační 

systém. 
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1. Počítačové sítě 

 

1.1.     Definice počítačové sítě 

 
Počítačová síť obecně je integrující prostředí pro vzájemné propojení prvků IT. 

Umožňuje uživatelům sdílení diskového prostoru, nejčastěji na výkonném počítači - serveru. 

Na něm jsou soustředěny důležité aplikace, které mají uživatelé zpřístupněny podle úrovně 

svých oprávnění. Zásadní aspekt sítě, sdílení, se nevztahuje jen k aplikacím, ale také ke k 

hardwaru sdílí se tiskárny, modemy, CD a DVD mechaniky, scannery, plottery nebo zařízení 

pro archivaci dat, například na kazety a podobně. [5] 

 

Díky moderním technologiím jsou sítě stále více využívané i pro komunikaci, a to jak 

off-line – prostřednictvím elektronické pošty nebo zasíláním souborů obsahujících hlasovou a 

obrazovou nahrávku, tak on-line přenosem v reálném čase v podobě videokonferencí a 

podobně. Moderní sítě daly vzniknout i systému Elektronické výměny dokumentů (EDI), 

vyvinutém jako náhrada klasického obchodování prostřednictvím výměny dokumentů 

v papírové formě (objednávky, faktury, ceníky).  [6] 

 

1.2.      Historie počítačových sítí 

 

Za posledních 30 let dochází ve světě k informační explozi, která se projevuje 

obrovským nárůstem objemu a zároveň komplexnosti informací. Donedávna standardní doba 

papírová  je nenávratně pryč a namísto ní se úspěšně prosazuje používání jiných alternativních 

médií, vhodných pro použití výpočetní techniky, jež je jediná schopna pomoci člověku 

zdolávat informační nápor. Velmi rychle bylo překonáno období spojené s izolovanými 

počítači pro uchování a zpracování dat. Pro kvalitní práci bylo nutno získávat data z okolí, 

analyzovat je, zpracovávat a dále distribuovat. Začala se prosazovat úsporná filozofie 

založená na úvaze, že informace stačí vložit do systému jen jednou a otázka jejich dalšího 

využívání spočívá pouze v jejich přenosu a vhodné technologii zpracování. 
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Vývoj probíhal postupně v několika etapách. Na počátku, dokud neexistovaly sítě, se 

data mezi počítači přenášela na médiích – štítcích, děrných páskách, disketách, discích apod. 

Uživatelé však volali po komunikaci v reálném čase prostřednictvím tzv. spřažených 

(on-line) systémech. Pro tyto účely se velmi rychle začaly využívat sériové a paralelní porty 

pro dvojbodové propojení počítačů. Později byly budovány terminálové sítě, jež umožňovaly 

práci více uživatelů na jednom, obvykle sálovém, počítači (mainframe). Nevýhodou  této 

koncepce však byla úplná závislost terminálů na ústředním počítači. Postupná převaha 

lokálních úloh si později vyžádala vzájemný distribuovaný, decentralizovaný přístup 

uživatelů a budování počítačových sítí. Tento trend umocnilo též intenzivní nasazení počítačů 

řady PC a sítí LAN zejména v komerční sféře. [3] 

 

Technologie lokálních sítí umožnila  propojit osobní počítače, pracovní stanice servery 

prostřednictvím sdíleného přenosového prostředku do sběrnice (síť typu Ethernet) nebo do 

kruhu (síť typu Token Ring). V oblasti rozlehlých sítí se již využívá experimentů 

s přepínáním paketů u „světové jedničky“, sítě Arpanet, a vzniká základ páteře pro Internet (a 

architektury TCP/IP), jak jej známe dnes. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let také 

vznikají známé firemní protokolové architektury, XNS, BanyanVines, DECNet, Netvare, 

Apple Talk a SNA, které se v menší či větší míře používají dodnes. 

 

Zatím poslední epocha přelomu tisíciletí se v souvislosti s celkovým vývojem 

výpočetní techniky a počítačové vzdělanosti snaží o co největší přiblížení ke koncovému 

uživateli prostřednictvím tzv. globální informační infrastruktury, vyznačující se požadavky na 

kombinaci přenosu hlasové, datové a obrazové informace na jednom přenosovém prostředku, 

v rámci jedné kompaktní sítě o vysoké propustnosti [5]. 

 

 

1.3.      Klasifikace počítačových sítí 

 

1.3.1. Dle rozlehlosti 

 
a. LAN (Local Area Network)  

Jsou lokální sítě pokrývající území dané lokality. Jejich dosah obvykle nepřesahuje 10 

kilometrů (např. budova, závod apod.) 
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b. MAN (Metropolitan Area Network) 

Jsou městské datové sítě pokrývající území města, tedy řádově desítky kilometrů, 

skládající se obvykle ze vzdálených sítí LAN. 

 

c. WAN (Wide Area Network) 

Jsou datové sítě pro největší vzdálenosti. Nejsou omezené svým rozsahem, pokrývají 

území států i celých kontinentů. 

1.3.2. Z aplikačního hlediska 

 

a. Počítačové sítě v průmyslových aplikacích (PSPA) 

 

Jsou aplikované jako komunikační systém pro řízení výroby, na procesní řízení, 

propojení robotů, manipulátorů s operátorskými stanicemi a vyšším informačním systémem. 

 

b. Počítačové sítě v informačních systémech (PSIS) 

 

Slouží jako komunikační subsystém informačního systému a poskytují podpůrné 

aplikační služby pro IS. V současnosti je až 80% počítačových sítí doménou právě 

Informačních systémů . [3] 

 

1.3.3. Podle architektury sítě 

 
Již od počátku budování sítí se objevovala snaha o vytvoření univerzálního konceptu 

sítě. Jelikož však v této oblasti pracovaly souběžně ale nezávisle různé světové firmy a 

odborníci z oblasti informačních systémů, telekomunikací a mezinárodních standardizačních 

komisí (ISO, ITU, IEEE, ANSI), vzniklo postupem času několik vzájemně nekompatibilních 

architektur. Těmi nejpoužívanějšími jsou 

 

1. RM-OSI - architektura pro komunikaci tzv. otevřených systému, 

2. TCP/IP - architektura pro heterogenní počítačové sítě. 
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Architektura RM-OSI 

 

Architektura RM-OSI (Reference Mode/-Open System Interconnection), tzv. 

referenční model propojování otevřených systému, byla vytvořena v roce 1979 mezinárodní 

standardizační organizací ISO (/nternationa/ Organisation for Standardization). Model 

nespecifikuje vlastní implementaci komunikujících systému, omezuje se jen na specifikaci 

základního modelu komunikace, rozčleňuje komunikaci na sedm základních vrstev, popisuje 

nejen funkce a služby jednotlivých vrstev, ale i komunikaci mezi sousedními vrstvami. [5]  

Referenční model otevřených systému RM-OSI jako mezinárodní standard a základní 

koncept architektury počítačové sítě můžeme charakterizovat následovně: 

• uzly systému se rozdělují na koncové uzly komunikující po síti chápané jako koncové datové 

zařízení (DTE) a mezilehlé uzly zabezpečující vlastní komunikaci - tzv. propojovací prvky sítě 

(DCE) 

• komunikace a její vlastní řízení je rozčleněno do sedmi elementárních a vzájemně     

spolupracujících vrstev (sedmivrstvý model), 

• komunikace probíhá přesně definovaným způsobem mezi odpovídajícími a sousedícími 

vrstvami modelu prostřednictvím tzv. služebních entit vrstev, 

• při komunikaci se využívají specifikované služební primitivy architektury. [3] 

 

Funkce vrstev podle referenčního modelu OSI, obrázek 1.3.1 

 
Zdroj: [5] 
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„Podrobněji se zabývat touto architekturou nemá příliš smysl, neboť prohrála svůj boj 

na výsluní síťování s jednodušší a efektivnější architekturou TCP/IP“ [5].   

 

Architektura TCP/IP 

 

Architektura TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protoco/) byla vytvořena 

v 70. letech v rámci výzkumných prací iniciovaných Ministerstvem obrany USA na pokusné 

akademické sítí ARPANet. Cílem bylo propojit různorodé počítač mnoha vojenských a 

vědeckých pracovišť. Protokoly TCP/IP byly vyvíjeny jako přímá náhrada za původní 

protokoly sítě, NCP (Network Control Protocol). Práce na protokolech TCP/IP byly 

ukončeny v letech 1978-79, dále následovalo jejich experimentální ověřování v síti 

ARPANet. Od roku 1982 jsou protokoly oficiálním komunikačním prostředím sítě, která byla 

vlastně předchůdcem dnešního internetu. Vzhledem k tomu vznikla architektura TCP/IP ještě 

před specifikací modelu RM-OSI a není s ním vnitřně kompatibilní [3]. 

 

 

Srovnání síťových vrstev modelů, tabulka 1.3.2  

 
Zdroj: [5] 
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Model TCP/IP vychází z defínice čtyř základních vrstev [3] : 

 

1. Vrstva síťového rozhraní má hlavní úlohu zajistit fyzickou komunikaci uzlů sítě, přičemž 

mapuje funkce fyzické a linkové vrstvy. Je specifikována jen jako rozhraní sloužící k přenosu 

paketu IP různorodým přenosovým prostředím.  

2. Vrstva mezisíťová (internet) zabezpečuje funkčnost na bází 3. (sítové) vrstvy modelu 

OSI. Zajišťuje adresování sítě a nezabezpečenou výměnu paketu protokolem IP v síti, které 

jsou přenášeny pres mezilehlé prvky sítě (IP směrovače). Jedná se o klasickou datagramovou 

službu. 

3. Transportní vrstva poskytuje spolehlivou transportní službu se zabezpečením přenosu 

uspořádaného proudu paketu mezi komunikujícími aplikacemi protokolem TCP, resp. 

nespolehlivý přenos datagramu mezi komunikujícími aplikacemi protokolem UDP. Je 

mapována na úrovní 4. (transportní) vrstvy modelu OSI. 

4. Aplikační vrstva nahrazuje 5. až 7. vrstvu modelu OSI a zabezpečuje vlastní aplikační 

služby prostřednictvím aplikačních protokolů. Tyto protokoly využívají architekturu Klient-

Server a komunikují prostřednictvím vyhrazených portů TCP/UDP. 

 

Nejpoužívanější aplikační protokoly TCP/IP[3]: 

 

a) Rozhraní BSD Socket/Winsock 

Po implementaci protokolů TCP/IP v prostředí operačního systému BSD UNIX bylo 

potřeba specifikovat jednotné rozhraní, kterým by jednotlivé aplikace mohly, nezávisle na 

protokolu, využívat služby TCP/IP. Nejpopulárnějším se stala specifikace BSD Sockets API. 

Postupem času ji výrobci implementovali i do jiných operačních systémů a tak například 

v případě Windows je rozhraní implementováno v podobě specifikace Winsock (Windows 

Sockets). Socket je nositelem informací o použitém protokolu, adresách zdrojového a cílového 

uzlu a příslušných aplikačních portech. Zjednodušeně, koncové aplikace si musí otevřít 

socket, jehož prostřednictvím budou komunikovat. 

  

b) Protokol DHCP, RFC 2131 

Protokol DHCP (Dynamic Host Configurator Protocol) je pomocným protokolem sady 

TCP/IP. Je určen zejména pro centralizované zprávy a předávání konfiguračních parametrů 

jednotlivým uzlům sítě TCP/IP.  
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c) Protokol Telnet, RFC 854 

Jedná se o jeden z nejstarších protokolů sítě TCP/IP. Zabezpečuje standardní metodou 

spojování vzdálených terminálových zařízení a procesů přes síť prostřednictvím obousměrně 

znakově orientovaného přenosu. Nespornou výhodou je možnost připojit fyzický terminál 

jednoho počítače k jinému počítači sítě tak, jako by byl jeho fyzickým terminálem (tzv. 

virtuální terminál) 

 

d) Protokol FTP, RFC 959 

Protokol FTP (File Transfer Protokol) poskytuje v prostředí TCP/IP koncovým 

uživatelům a aplikacím široký výběr prostředků určených pro operace se soubory a adresáři 

počítačů sítě. Práce se soubory není z pohledu uživatele transparentní, poněvadž vyžaduje 

zadávání specializovaných příkazů v interaktivním nebo dávkovém tvaru. 

 

e) Protokol HTTP, RFC 2068 

Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol)  je aplikační protokol určený k přístupu a 

výměně informací v prostředí distribuovaných hypermediálních informačních systémů. Je 

používán od roku 1990 v rámci globální informační iniciativy WWW (World Wide Web), 

v níž je použit pro přenos hypertextových WWW stránek ve formátu HTML (Hypertext 

Markup Language) mezi web klienty a servery. Dnes je využíván jako základní generický 

protokol sítě Internet. 

  

f) Protokol SMTP, RFC 821 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) slouží pro přenos elektronické pošty 

v protokolovém prostředí TCP/IP. Definuje jen způsob komunikace koncových uzlů UA 

(User Agent) a poštovních serverů MTA (Message Transfer Agent) při přenosu zpráv a 

nezabývá se jejich formátem či vlastní implementací elektronické pošty. 

  

g) Protokol SNMP, RFC 1901 

Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) je spolu s protokolem CMOT 

(podle OSI) nejpoužívanějším řídícím protokolem sítí LAN a WAN. Slouží k monitorování 

aktivních prvků sítě, dálkovému řízení a změnám konfigurace prvků sítě.  
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1.4.      Ethernet IEEE 802.3 

 
Do dnešní doby byla specifikována celá řada typů lokálních sítí, od zastaralejších 

firemních specifikací po normalizované IEEE (International Electrical and Electronics 

Engineers) nebo ANSI (American National Standards Institute). V zásadě je rozlišují 

vlastnosti, které je činí vzájemně neslučitelnými: metoda přístupu, topologie, přenosová 

rychlost a média, viz. tabulka 1.4.1 

 

 

tabulka 1.4.1 

 
Norma  / 
charakteristika  
 

 
IEEE 
802.3 

 
IEEE 
802.4 

 
IEEE 
802.5 

 
IEEE 
802.6 

 
IEEE 
802.9 

 
 IEEE 
802.12 

 
 

FDDI 
 

 
topologie 

 

 
sběrnice 

 

 
sběrnice 

 
kruh 

 
dvojitá 
sběrnice 

 
hvězda 

 
hvězda 

 
dvojitý 
kruh 

 
přístupová metoda 

 

náhodný 
přístup 
podle 

CSMA/CD 

determi-
nistický 
přístup 

předávání 
tokenu 

determi-
nistický 
přístup 

předávání 
tokenu 

determi-
nistický 
frontový 
mecha-
nismus 

náhodný 
přístup 
podle 

CSM/CD, 
priority 

determi-
nistický 
přístup 

podle DPP 

determi-
nistický 
přístup 

předávání 
tokenu 

 
médium 

 

koaxiál, 
UTP, 
optika 

 
koaxiál, 
optika 

 
STP, UTP 

  
UTP 

STP, 
UTP, 
optika 

 
optika 

 
rychlost v Mbit/s 

 

 
1-10 000 

 
1-20 

 
4; 16 

 
1,5-155 

 
16,144 

 
100 

 
100 

 

Zdroj: [5] 

 

� IEEE 802.3 / Ethernet 

� IEEE 802.4 / Token Bus 

� IEEE 802.5 / Token Ring 

� IEEE 802.6 / MAN(DQDB) 

� IEEE 802.12 / 100VG.AnyLAN  

� IEEE 802.9 / IsoEthernet 

� ANSI / FDDI 
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Nejedná se o kompletní výpis, spíše vypíchnutí několika typů LAN dle jejich 

normalizace. My se nicméně budeme dále zabývat pouze tou nejrozšířenější a v oblasti LAN 

nejpoužívanější síti s třicetiletou úspěšnou historií, Ethernetem. „Ten se dnes využívá 

ve zhruba 90% všech lokálních sítí a to v několika variantách“[5], viz. obrázek 1.4.2 

 

obrázek 1.4.2 

 
      Zdroj: [3] 

  

 

Pod sítí Ethernet rozumíme lokální počítačovou sít, která spojuje jednotlivé počítače 

prostřednictvím společně využívaného komunikačního média. Každý počítač pracuje v síti 

samostatně, nezávisle na ostatních, takže neexistuje centrální prvek, který by řídil přenos mezi 

jednotlivými uzly. Signály od vysílajícího účtu jsou přenášeny k ostatním uzlům, přičemž 

v daném okamžiku médium využívá jen jediný vysílající uzel. [3]  

Vůbec první Ethernet vznikl již v 70. letech ve firmě Xerox. V roce 1980 se firma 

spojila s firmami DEC (dnes Digital) a Intel corp. a vznikl Ethernet verze I, později nahrazený 

„starým Ethernetem“, neboli Ethernetem verze II. V roce 1983 jej normalizační výbor IEEE 

přijal jako základ pro svou normu 802.3. Obě verze, tj. Ethernet II i Ethernet IEEE 802.3 se 

dnes používají, proto je nutné mezi nimi přesně rozlišovat. Ethernet II specifikuje fyzickou a 

spojovou vrstvu a přímo sousedí s vrstvou síťovou. 802.3 však v souladu s ostatními normami 

pro LAN specifikuje pouze fyzickou vrstvu a podvrstvu MAC. Propojování těchto dvou typů 

sítí pomocí mostů a přepínačů je řešeno transparentně vůči připojeným stanicím [5]. 
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1.4.1.            Přístupová metoda CSMA/CD 

 

V podvrstvě MAC se u lokálních sítí Ethernet 802.3 používá pro přístup ke sdílené 

sběrnici metoda mnohonásobného přístupu prostřednictvím naslouchání nosné a s detekcí 

kolizí (Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection). Lze ji kvalifikovat jako metodu 

stochastickou v porovnání s deterministickými přístupovými metodami. Stanice, která 

potřebuje vysílat, sleduje, co se děje na přenosovém médiu (např. sběrnici). Pokud libovolný 

počítač sítě vysílá, ostatní jsou blokovány až do doby dokud se neuvolní sběrnice. Po jejím 

uvolnění může začít vysílat data další počítač, pokud však čeká na uvolnění sběrnice více 

počítačů současně, může dojít při současném pokusu o vysílání ke kolizi a ztrátě dat. Metoda 

je pak založena na vyhodnocení takovéto kolize [3].  

Aby se zamezilo zbytečnému prodlužování kolizní situace na médiu, je třeba nejen 

ihned přestat s vysíláním, ale také všem stanicím sdělit, že ke kolizi došlo. Stanice, která první 

detekuje kolizi, vyšle speciální krátký signál oznamující kolizi (jam) o 32 bitech. Po přenosu 

tohoto signálu je médium opět volné a stranice mohou dále vysílat. Mezi výhody metody 

CSMA/CD ve srovnání s ostatními přístupovými metodami patří  nesporně snadná 

implementace a správa v síti, ale nevýhoda v podobě rostoucího množství kolizí při zvyšování 

počtu připojených stanic není zanedbatelná. Kolize tak mohou omezit na minimum užitečné 

využití sběrnice, ale i celé sítě [5]. 
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Postup CSMA/CD, obrázek 1.4.3  

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zdroj: [3]  

 

1.4.2. Typy Ethernetu 

 

Sběrnicové sítě Ethernet 10 Base 5, 10 Base 2 

 

Síť 10 Base 5 představuje původní klasický Ethernet tak, jak byl specifikován firmami 

XEROX, Intel a Digital. Základem sítě je koaxiální sběrnice tvořena tzv. silným (žlutým) 

kabelem, na niž jsou paralelně připojeny prostřednictvím externích jednotek MAU samostatné 

kabely AUI. 

Omezení:  šířka pásma 10Mb/s 

     maximální délka kabelového segmentu sběrnice je 500m 

                 maximální vzdálenost mezi jednotkami MAU 2,5m 

   START 

Začátek 
vysílání 

zákazníka 

Stanovit 
náhodnou dobu 

čekání 

Vyslat  
jam 

Volnost 
sběrnice 

Nastala 
Kolize? 

Dokončit 
vysílání 

čekat 

ano 

ne 
 

ne 
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                 na jeden segment možno připojit maximálně 100 zařízení MAU 

Výhody:    vysoká odolnost proti rušení, větší dosah sítě, více přípojných bodů 

Nevýhody: vyšší cena, složitější instalace 

 

Síť 10 Base 2 IEEE 802.3a má nižší cenu a umožňuje jednodušší instalaci. Původní 

koncepce sběrnicové topologie zůstala nezměněna, použil se jen levnější typ kabelu s menší 

tloušťkou, vypustily se externí jednotky MAU a byly použity levnější konektory. To si 

vybralo svou daň na parametrech, maximální možná délka segmentu sběrnice se snížila na 

185m, vzdálenost mezi MAU jednotkami na 0,5m a maximum připojených bodů na 30. Síť 

byla méně odolná proti rušení, méně spolehlivá díky velkému počtu konektorů a kontaktním 

chybám. Přesto se výrazně prosadila, zejména v menších podnicích. 

 

Ethernet 10 Base T 

 

Nedostatky sběrnicových sítí, konkrétně malou spolehlivost, nemožnost centrálního 

řízení sítě a její nepružné rožšiřování podnítily další vývoj technologie IEEE 802.3, který 

vyústil do specifikace 10 Base T IEEE 802.3i. Síť využívá kabeláž na bázi kroucené 

dvojlinky UTP a STP a hvězdicovou topologii sítě s aktivními rozbočovači – Etherenet 

HUBy. 

Omezení:  maximální délka UTP segmentu mezi DTE a rozbočovačem je 100m 

   Výhody:  cenová výhodnost, spolehlivost, možnost centrální správy, levné UTP    

kabely a možnost pružných dynamických změn přípojných bodů. 

Nevýhody: vyšší citlivost na rušení, zvýšené elektromagnetické vyřazování, vyšší 

úroveň přeslechů. 

 

Sítě Ethernet 10 Base FX 

 

Jsou založené na použití optických vláken. Ta se zpočátku používala k překlenutí 

velkých vzdáleností, případně k propojení vzdálených budov. Používaná řešení, označovaná 

jako FOIRL (Fiber Optic Inter Repeater Link) sloužila k propojení opakovačů sítě a ne 

jednotlivých koncových uživatelů. V současnosti je pro optické sítě Ethernet k dispozici 

samostatná specifikace 10 Base FX IEEE 802.3j o 3 variantách, lišících se zejména 

v celkovém dosahu linkového segmentu, maximum je 2000m. 
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Ethernet 100 Base T 

 

Požadavky na zvýšení propustnosti sítě Ethernet ze strany aplikací (přenosy velkých 

souborů, grafiky, multimédií) vely k vývoji vysokorychlostních technologií,navazujících na 

úspěšný Ethernet. V roce 1993 byla navržena vysokorychlostní síť 100 Base T označovaná 

jako Fast Ethernet IEEE 802.3u. Síť se příliš neliší od osvědčené koncepce Ethernetu 10 Base 

T, podporována je podobná topologie sítě, kabeláže, přístupová metoda i typy rámců MAC. 

Změny se promítly jen do implementace fyzické vrstvy, která  musí zabezpečit desetinásobné 

zkrácení doby přenosu prvků signálu. 

Omezení:   několik možných typů zapojení dává maximální rozsah 412m (mezi dvěma 

koncovými uživateli) až 2000 metrů v režimu full-duplex. 

   Výhody:  cenová výhodnost, spolehlivost, možnost centrální správy, levné UTP    

kabely a možnost pružných dynamických změn přípojných bodů. 

Nevýhody: vyšší citlivost na rušení, zvýšené elektromagnetické vyřazování, vyšší 

úroveň přeslechů. 

 

Gigabitový Ethernet 

 

Od roku 1995 se v podvýboru IEEE 802.3 pracovalo se specifikací 1Gbit/s Ethernetu. 

Jako první médium připadalo v úvahu optické vlákno a koaxiální kabel. Nejprve vzniklo jako 

doporučení IEEE 802.3z pro optické linky, na které bylo navázáno doporučení IEEE 802.3ab 

pro metalické kabelové rozvody TP Cat5e. Od uvedení Gigabitového Ethernetu dochází 

postupně k vytlačování alternativních páteřních sítí (Backbone) typu FDDI či ATM a 

prosazování plnohodnotných Ethernet sítí na celopodnikové úrovni. 

Gigabitový Ethernet vídáme opět v několika provedeních, dle použitého přenosového 

média (viz. tabulka). Největší problém představuje specifikace 1000 BASE T, kdy po UTP 

kategorie 5 může signál dosáhnout značných vzdáleností, ale jen pokud se v jeho dráze 

nevyskytnou žádné objekty. Pokud ve svém pohybu narazí signál např. na konektor RJ-45, 

dojde k odrazu signálu. Tyto odrazy lze jen obtížně zjistit, a přitom mohou destabilizovat 

celou síť. Elektrické odrazy se samozřejmě netýkají jen gigabitových přenosů, ale u nižších 

rychlostí jsou podstatné méně významné, navíc s každým desetinásobkem rychlosti vzroste 

také desetkrát pravděpodobnost chyby způsobené tímto rušivým jevem. 
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Omezení a využití jednotlivých variant Gigabitového Ethernetu, tabulka 1.4.4 

 
            Zdroj: [3]  

 

 

10Gigabitový Ethernet 

10Gigabitový Ethernet  je zatím poslední a nejrychlejší specifikace sítě typu Ethernet, 

která je zakotvená v normě IEEE 802.3ae. Na rozdíl od předcházejících typů se neuplatňuje 

jen v lokálních sítích, ale také v datových centrech, úložných sítích i sítích MAN a WAN. 

růlomovou generaci sítě Ethernet s přenosovým výkonem 10Gb/s a rozšířením dosahu sítě na 

vzdálenosti které byly doposud překlenutelné jen specifickými technologiemi sítí WAN. 

 Výhody a nevýhody jsou víceméně shodné pro obě specifikace: 

    Výhody:  velmi výkonné při malém zatížení sítě, jednoduchý protokol, snadná 

modernizace z předchozích verzí, cenově výhodné řádové zvyšování 

výkonnosti sítě, možnost segmentace sítě pomocí přepínačů  

Nevýhody: malá výkonnost při zvyšujícím se provozu v síti (kolize u CSMA/CD), 

nezaručená délka čekání na přístup k médiu (nedeterministická metoda 

přístupu) a omezení délky segmentu při vyšších rychlostech 
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1.5.      Síťový hardware 

 

1.5.1. Propojování sítí 

 

Prostředky propojování sítí se liší podle vrstvy architektury na níž komunikaci mezi 

dvěma síťovými segmenty provádějí. V zásadě lze propojovat segmenty na těchto vrstvách: 

 

• Fyzické vrstvě     – opakovače, rozbočovače, koncentrátory, distributory 

• Spojové vrstvě     – mosty a přepínače 

• Síťové vrstvě       – směrovače 

• Aplika ční vrstvě  – brány 

 

Opakovač  - Nejjednodušší z aktivních prvků, protože pouze zesiluje signál 

jím procházející. Nejčastěji ho nalezneme u koaxiálních sítí, u 

Ethernetu se klasický opakovač využívá pro fyzické prodloužení 

segmentu a tím dosahu sítě  

 

Rozbočovač  - Neboli HUB, je důležitým aktivním prvkem v sítích 

s hvězdicovou topologií. Základní funkcí HUBu je rozbočování 

signálu, kromě toho ovšem umí rovněž převádět a zesilovat 

signál.  

 

Most  - Je zařízení, které odděluje provoz dvou segmentů sítě. Jedná se 

o filtraci paketů, kdy most přečte cílovou adresu packetu a 

packet pak propustí jen do té části sítě, v níž je obsažen cíl 

packetu. Filtrací se snižuje zatížení sítě. Hlavní výhodou mostů 

je to, že dokáží propojit dvě sítě různých standardů. 

Most může být realizován několika způsoby. Často bývá 

integrován do HUBů, které pak nejen rozbočují, ale zároveň 

filtrují přenášené pakety. Velmi častá realizace funkce mostu je 

softwarová. Funkci mostu plní síťový operační systém, který 

filtruje pakety mezi několika síťovými kartami. 
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Přepínač  - Neboli Switch. Dnes asi nejpoužívanější aktivní prvek sítě. Je 

„inteligentnější“ než HUB. Funkčně je podoben mostu, ale 

filtraci paketů provádí mezi jednotlivými zdířkami (konektory). 

Komunikace v síti pak může probíhat mezi více páry síťových 

karet současně. 

 

Směrovač  - Router. Shromažďuje informace o připojených sítích a pak 

vybírá nejvhodnější cestu pro posílaná data. Má v sobě 

zabudovanou filtraci packetů, kterou doplňuje o inteligentní 

směrování. Typicky se používá pro připojování sítí k Internetu. 

 

Brána  - Neboli Gateway. Pracuje na nejvyšší, aplikační vrstvě modelu 

ISO/OSI. Slouží k připojování sítí LAN na cizí prostředí, např. 

k sálovým počítačům. Dokáže propojit dvě rozdílné sítě. 

 

1.5.2. Síťový adaptér 

 
Síťový adaptér (Network Interface Controller) slouží ke vzájemné komunikaci 

počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu 

(ISA, PCI, PCI-e) základní desky nebo (což je dnes daleko častější varianta) je na základní 

desce integrován. U notebooků je situace podobná, integrace převládá a pro externí připojení 

se používá rozhraní PCMCIA. 

Síťové karty dále rozlišujeme podle jejich použití a to na serverové síťové karty a na 

karty, které jsou určené do pracovních stanic. Na serverové karty jsou pochopitelně kladeny 

daleko větší nároky. Jsou většinou víceportové a musí poskytovat více funkcí - např.: 

zvýšenou datovou propustnost, větší spolehlivost, rozšířené možnosti komunikace a snížené 

zatížení procesoru. 

Každá síťová karta má v paměti EEPROM uložen jedinečný 48-bitový identifikátor, 

který se nazývá MAC adresa (též známá jako fyzická nebo hardwarová adresa). V paměti je 

uložen také firmware, který provádí funkce řízení logického spoje a řízení přístupu na média 

ve spojové vrstvě modelu OSI. [5] 
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1.5.3. Kabeláž 

 

a) Koaxiální kabel 
 

Je nejstarším kabelem používaným v počítačových sítích. Základem je měděný vodič, 

který je obalen plastovou izolací. Izolační vrstva je opletena stíněním – drátky nebo folií. Vše 

je pak vloženo do vnějšího izolačního obalu z plastu. Používají se dva druhy kabelů, které se 

od sebe liší elektrickými a mechanickými vlastnostmi [2]: 

 

Tlustý koaxiální kabel 
  

Je nejstarším kabelem, který se v současnosti již téměř nepoužívá. Byl poměrně tlustý 

(cca 10mm) a byl žluté barvy. Měl vcelku dobré elektrické vlastnosti. Jeho hlavní nevýhodou 

jsou mechanické vlastnosti. Jeho tloušťka vyvolává potíže při montáži, zejména v ohybech. 

Dalším nedostatkem byl způsob připojení stanice ke kabelu, který vyžadoval použití 

odbočovače – transceiveru (TRC). 

 

Tenký koaxiální kabel 
 

Býval standardem kabeláží v lokálních sítích. Dnes se s ním setkáváme převážně u 

starších sítí, kde bývá postupně nahrazován kroucenou dvojlinkou. Jeho průměr je cca 5 mm. 

Snadněji se instaluje, má však o něco horší elektrické vlastnosti než tlustý koaxiální kabel. 

Používá se proto na kratší segmenty sítě. Pro zapojení jednotlivých počítačů ke kabelu se 

používá T – konektor. Kabel musí být na obou koncích ukončen zakončovacím odporem, tzv. 

terminátorem (50 Ω), jinak by se elektrický signál odrazil od konce a utlumil by ostatní 

signály v síti. 
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Koaxiální kabel, obrázek 1.5.1 

 Zdroj: [7] 

 

 

 

b) Kroucená dvojlinka 
 

Je odvozena od telefonního kabelu a v současnosti nejrozšířenějším vodičem v sítích 

LAN. Kroucená dvojlinka je mechanicky odolnější než koaxiální kabel a při montáži se s ní 

mnohem snadněji manipuluje. Důvodem kroucení vodičů je zlepšení elektrických vlastností 

kabelu. Minimalizují se přeslechy mezi páry a snižuje se interakce mezi dvojlinkou a jejím 

okolím, tj. je omezeno vyzařování elektromagnetického záření do okolí i jeho příjem z okolí. 

Pro tento způsob kabeláže je typická hvězdicová topologie. Nejčastěji se používá kabel 

kategorie 5, ale prosazovat se už začíná i kategorie 6 určená pro gigabitové sítě. Existuje už i 

verze 7, ta se zatím víceméně testuje pro vládní účely, v komerčnímu využití nejvíce překáží 

vysoká cena komponentů a především neznalost protokolu i fyzického využití. [2] 

 

Nestíněná kroucená dvojlinka, UTP (unshielded twisted pair) - Jednotlivé páry jsou 

vloženy do vnější plastické izolace.  

 

Stíněná kroucená dvojlinka, STP (shielded twisted pair) - Od nestíněného kabelu se 

liší kovovým opletením, které zvyšuje jeho ochranu proti rušení. 

 

c) Optický kabel 

 
Je založen na odlišném principu než ostatní kabely. Data nejsou přenášena elektricky 

v kovových vodičích, ale světelnými impulsy v průsvitných vláknech. Ve skutečnosti je to  

dielektrický vlnovod, ve kterém se šíří elektromagnetické vlny (zpravidla světlo či 



24 

infračervené záření) ve směru osy s využitím principu totálního odrazu na rozhraní dvou 

prostředí s rozdílným indexem lomu. Světelná vlákna jsou velmi tenká, ale z konstrukčních 

důvodů jsou uložena v obalu, který připomíná kabel kovový. 

Existují dva druhy optických kabelů [7]: 

 

Mnohovidové 

Paprsek se u nich odráží od pláště vlákna. Index lomu pláště vlákna není konstantní a 

tímto vlivem je původní světelný paprsek rozložen na více světelných paprsků, tzv. vidů. 

Kabel má horší optické vlastnosti – proměnlivý index lomu, je však levnější a lépe se s ním 

pracuje. V sítích LAN se používají převážně tyto optické kabely. 

 

Jednovidové 

V jednovidových kabelech je index lomu mezi jádrem a pláštěm optického vlákna 

velmi malý. Kabelem prochází jen jeden paprsek bez lomů a ohybů. Tyto kabely mají lepší 

optické vlastnosti a tím vyšší přenosovou kapacitu, dokáží tedy přenést signál na delší 

vzdálenosti. Jsou ovšem dražší. Stejně jako jiné vodiče, jsou i optické kabely ukončeny 

normovanou koncovkou. Převážně se používají dva typy. Kulatý konektor ST a hranatý 

konektor SC. 

 

Optické vlákno, obrázek 1.5.2 

 
Zdroj: [7] 
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1.5.4. Typy zapojení disků 

 

Při řešení sítě bychom neměli zapomínat ani na mozek sítě – server. Ten velmi často 

zastává funkci souborovou, je tedy úložištěm dat. V tomto případě bývá zvykem zapojení 

disků do některého z režimů RAID neboli Redundant Array of Independent Disks 

(vícenásobné diskové pole nezávislých disků). Těch dnes již existuje nepřeberné množství, 

namátkou mohu jmenovat RAIDy 2, 6, 50, 60, 1E, 1E0, ADG, 5EE, 00 nebo Matrix RAID. 

Mezi nejznámější a nejpoužívanější ovšem patří typy 0, 1, 10, 0+1 a 5, na těchto bych rád 

popsal principy RAID režimů, jež většina z ostatních typů jen rozvíjí a kombinuje. [9] 

  

 
RAID 0 
 
obrázek 1.5.3 

 
            Zdroj: [9]  

 
 

Prokládání(striping). Data jsou ukládána na disky prokládaně. To znamená, že 

soubor je rozdělen na menší části (bloky) a každá část je ukládána střídavě na všechny disky. 

Diskové pole se tak opět jeví jako jeden velký disk. Výhodou je samozřejmě vyšší rychlost 

ukládání – data se dělí mezi dva disky. To je i pak achillovou patou tohoto zapojení, porucha 

jednoho disku znamená ztrátu všech dat v diskovém poli, protože jeden soubor je na více 

fyzických discích.  
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RAID 1 
  
 

Nejjednodušší ale poměrně efektivní ochrana dat. Provádí se zrcadlení (mirroring ) 

obsahu disků. Obsah se současné zaznamenává na dva disky. V případě výpadku jednoho 

disku se pracuje s kopií, která je ihned k dispozici. 

 
 
 
obrázek 1.5.4 

                        
                          Zdroj: [9]  

 
 

RAID 10 
 

Striping with mirroring je poté kombinací dvou výše zmíněných variant. Prokládání 

a zároveň zrcadlení dat je dle obecného mínění nejlepší variantou nabízející jak rychlost, tak 

bezpečnost. Nevýhodou je ovšem potřeba dvojnásobného počet disků než u 

nekombinovaných typů RAIDu. 

 
obrázek 1.5.5 

 
                        Zdroj: [9]  
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RAID 0 +1 
 

Obdobný typ zapojení jako RAID 10, zde se jedná o pole zrcadlených bloků disků, 

přičemž disky uvnitř bloků jsou stripovány, narozdíl od obdobného RAID 10, kde jsou disky 

uvnitř bloků zrcadleny. Při případném poškození se pak tento typ zapojení mění na RAID 0. 

 
 
obrázek 1.5.6 

 
                         Zdroj: [9]  

 
 
 
RAID 5 
 

Stejně jako RAID 0 využívá stripingu k rozkládání zapisovaných dat na jednotlivé 

disky po celých diskových sektorech. Paritní informace (cosi jako zabezpečovací klíč) 

rozkládá rovnoměrně na všechny disky. Toto zapojení nabízí jak odolnost vůči výpadku 

některé z diskových jednotek, tak také celkové zrychlení prací. Nevýhodou je nutnost číst při 

zápisu paritní informace, což rychlost zápisu oproti RAID 0 lehce snižuje. To ovšem 

vynahrazuje bezpečností a rychlostí čtení.  

 
obrázek 1.5.7 

 
                        Zdroj: [9]  
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2. Analýza současného stavu 

 

2.1.      Charakteristika objektu 

 

2.1.1. Identifikace firmy Hudeczek servis s.r.o 

 

Firma HUDECZEK SERVICE, s.r.o se řadí k profesionální špičce v oblasti servisu, 

instalací, oprav a revizí technologických a elektrických zařízení. V konkurenčním boji uspěla 

firma díky tomu, že byla schopna pružně reagovat na vývoj v elektrotechnice a v příbuzných 

odvětvích.  

 Firma byla založena v roce 1991 jako ELEKTROCENTRUM HUDECZEK panem 

ing. Mečislavem Hudeczkem. Se 45 zaměstnanci, významnou zakázkou na rekonstrukci a 

automatizaci Štěrkoven Jakubčovice a probíhající expanzí na slovenský a polský trh měla 

firma před sebou světlou budoucnost, nicméně neproplacení velké státní zakázky pro Polský 

výzkumný ústav v roce 2002 pro ni skončilo takřka krachem. Krizi přestála díky spojení 

s firmou AD servis a snížením počtu zaměstnanců ze 45 na současných 13. Momentálně se 

firma pod novým názvem HUDECZEK SERVICE, s.r.o staví na nohy a díky trvalé 

spolupráci s kolosy jako ČEZ, Mittal a Transgas se jí to více než daří. 

Veškeré činnosti provádí firma kvalitně, rychle a hlavně s ohledem na přání zákazníka. 

Od roku 1997 je společnost taktéž držitelem certifikátu ISO 9001 : 2000. Díky mimořádné 

kvalitě odvedené práce a důrazu na zákazníkova přání získala firma HUDECZEK SERVICE, 

s.r.o v letech 1999 až 2002 ocenění Zlatý výrobek na veletrhu Elektrotechnika v Ostravě. 
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2.1.2. Organizační struktura 

 
tabulka 2.1.1  

 
 

Zdroj: [8] 

 

 

2.1.3. Charakteristika jednotek v divizi  Karviná 

 
Ředitel firmy:   
 

Ředitelka v prvé řadě firmu reprezentuje, účastní se obchodních jednání, stará se o 

přísun nových zakázek. Také kontroluje a podepisuje smlouvy, dohlíží na příjmy a výdaje, 

kontroluje činnost oddělení nákupu a výroby a podílí se na marketingové strategii firmy. 
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Prodej:   
 

Oddělení prodeje se zabývá odbytem pro služby poskytované firmou HUDECZEK 

SERVICE, s.r.o. Jedná  se o sérii činností od obdržení poptávky nebo objednávky od 

zákazníka až po realizaci a samozřejmě také vytváření této poptávky, tj. marketing.  

Každá došlá poptávka (objednávka) je konzultována na denní operativní poradě ředitele s 

pracovníkem marketingu popř. přizvanými odborníky. Podle druhu zakázky jsou vybráni 

zaměstnanci, kteří navštíví příslušné pracoviště, konzultují s místními zaměstnanci práce, 

které je nutno provést, pořídí fotodokumentaci a připraví podklady pro tvorbu ceny. 

 
 
Nákup:  
 

Protože firma nemá sklady, nenakupuje tudíž do zásoby a proto hlavní činností 

oddělení nákupu je plánování a s ním spojené zásobování. Nakupované produkty musí být ve 

shodě se stanovenými požadavky. Jedná se o: materiál pro montáže a opravy, externí výkony 

a služby (externí zkoušení apod.), výrobky dodané odběratelem, pomocný a režijní materiál. 

Vedoucí zásobování vybírá dodavatele formou poptávky nejméně u dvou subdodavatelů. Ve 

spolupráci s příslušnými útvary pak provede vyhodnocení nabídek a rozhodne o 

subdodavateli. Výběr probíhá na základě ceny, termínu dodání a doložení dokumentace.  

 
Výroba: 
 

Výrobou se myslí hlavně služby, které firma poskytuje. Snaží se zajistit kvalitní a 

termínové plnění plánů vedení za dosažení co nejnižších vlastních nákladů. Úplné a přesné 

informace od obchodního úseku přicházejí k vedoucím projektu prostřednictvím denních 

individuálních porad, týdenních porad vedení nebo porad k zakázkám. Řízením každé 

zakázky je pověřen jeden vedoucí montér nebo vedoucí projektu a vedoucí montér. 

Před zahájením zakázky vedoucí montér nebo vedoucí projektu provede ohledání příslušného 

pracoviště, konzultuje společně s vedoucím výroby podklady (specifikaci materiálu), vede 

celou realizaci zakázky a je za ni zodpovědný. 

 

Firma obecně dělí svou výrobu na 3 části: 

- Projekce  

- Montáž 

- Technickou diagnostiku 
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2.1.4. Předmět činnosti firmy 

 

Mezi hlavní činnosti firmy patří: 

 

� Koncepční řešení investičních celků včetně vyprojektování 

� Projektování a programování řídících systémů včetně vizualizace technologických 

celků a stavba řídících stanovišť 

� Posuzování a diagnostika stávajících technologických a elektrických zařízení z 

hlediska pasportizace jejich stavu, obnovy a rekonstrukce 

� Dodávky a montáže technologických a elektrických zařízení 

� Elektroinstalace zařízení pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie 

bez omezení napětí 

� Konzultační, inženýrské a kontrolní služby během realizace investičních celků 

včetně uvádění do provozu 

� Projektování systému údržby 

� Vibrodiagnostika, dynamické vyvažování, souosost strojů, termovize, kvalita 

izolace elektrických strojů točivých i netočivých 

� Opravy technologických a elektrických zařízení 

� Elektrické požární signalizace 

� Odborná znalecká činnost pro provádění zkoušek a znaleckých posudků 

� Posouzení zbytkové životnosti elektrických zařízení 

� Úpravy vysokonapěťových vypínačů 

� Měření a nedestruktivní diagnostika kabelů vysokého napětí 

� Projekty, montáže, opravy, revize pro provozy s nebezpečím výbuchu plynu 

 

Tyto činnosti aplikuje zejména na tyto průmyslové oblasti: 

 

� energetické provozy tepláren a elektráren 

� strojírenské provozy 

� hutní provozy 

� důlní povrchová zařízení 

� lomy, štěrkovny, pískovny a cihelny 

� protihluková zařízení v energetických a strojírenských provozech 
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� provozy s prostředím s nebezpečím výbuchu plynu 

 

Specializací a hlavní devizou firmy je uplatňování výše jmenovaných činností 

v hornictví, zde má firma může pyšnit kromě cenného know-how i několika patenty. 

 

2.1.5. Cíle firmy 

 

Hlavním cílem firmy je zvýšení podílu na trhu a zisku. Množství zakázek, které firma 

dostává, je negativně ovlivněno paradoxně právě vysokou kvalitou odvedených služeb za jí 

odpovídající a tudíž vyšší cenu. Stále totiž existuje velké procento zákazníků, kteří preferují 

cenu před kvalitou, což je v oborech jako jsou elektroinstalace, hutnictví a hornictví velmi 

nerozumné. Jelikož se firma odmítá touto cestou vydat, klade si dále za cíl snížit u svých 

služeb náklady, aniž by tím byla ohrožena současná kvalita. 

 

 

2.2.      Analýza problémové situace 

 

2.2.1. Současný stav IT ve firmě 

 

Většina počítačů byla zakoupena v roce 2002, od té doby prakticky nebyly 

modernizovány. Výjimkou je zánovní notebook majitele. 

Specifikace jednotlivých stanic: 

HW: 

PC1 -  notebook HP Compaq 6820s, Intel C2D T5470 1.6GHz, 1GB DDR2, 160GB HDD. 

PC2+PC3 -   AMD Duron 900Mhz, 320MB RAM, 40GB HDD 

PC4 -    Intel  466Mhz, 128MB RAM, 4Gb HDD 

PC5+PC6+PC7 -  Intel Celeron  800Mhz, 128MB RAM, 8GB HDD 

 

SW: 

Software společný pro všechny stanice: 

Windows XP (operační systém) 
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Microsoft Office 2003 (balíček kancelářských programů)  

AutoCad LT2002 (známý program pro podporu projektování) 

AutoDesk pack 2007 (soubor produktů firmy) 

VoloView Express (free prohlížeč CAD souborů) 

Adobe Reader (prohlížeč PDF dokumentů) 

AVG 7 (antivirus) 

 

Software nainstalovaný jen na určitých stanicích: 

wtsMET (na zakázku vyvinutý program na projektování elektroinstalací) PC1,PC5,PC6,PC7 

ČEZ logistika (speciální program pro vedení zakázek pro ČEZ) PC1, PC6 

Money s3 Lite (program pro vedení účetnictví) – PC2,PC4 

 

2.2.2. Připojení na internet 

 
Problém s připojením k internetu řeší firma dlouhodobě a ne příliš úspěšně. V místě 

jejího sídla, tj. Karviná – Doly není totiž mnoho možností kvalitního připojení. Pevná linka 

zde sice zavedená je, nicméně zastaralá ústředna není způsobilá pro DSL připojení a O2 ji 

z důvodu malého vytížení neplánuje modernizovat. Žádnému poskytovateli internetu se také 

nevyplatí sem vést kabel, stejně tak asi není s podivem, že ve zdejší „měsíční krajině“ se to 

právě nehemží Wi-Fi Hot Spoty. Firma je tak odkázána na mobilní připojení, což pro potřeby 

celé firmy není právě dostačující. Naštěstí CDMA v poslední době dosahuje poměrně 

solidních hodnot, náš tarif vypadá takto: 

O2  Internet Mobil plus 

Max. rychlost: 1024 kb/s 

FUP: bez omezení (kromě stahování z P2P sítí) 

Cena: 899Kč/měsíc 

Tento internet je pak modemem ANYDATA ADU-630WH připojen k počítači 

(serveru), přes který se ostatní počítače připojují do sítě. 
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2.2.3. Diagnostika problémové situace 

 

S diagnostikou jsem začal prostřednictvím rozhovorů. Při rozhovoru s předsedou 

představenstva panem ing. Mečislavem Hudeczkem jsem zjistil, že se zvyšuje počet zakázek a 

firma by potřebovala zvýšit kapacitu. Nastínil i dvě možná řešení situace. Buďto najmout 

lidskou sílu, což by ovšem znamenalo jak zvýšení výdajů, tak i nutnost zaučení a praxe, 

nemluvě o skutečnosti, že najít kvalitní projektanty pro obory, ve kterých se firma 

HUDECZEK servis pohybuje, to znamená zejména těžký průmysl a hornictví, je takřka 

nadlidský úkol. Další a zjevně preferovanější variantou, je vytvořit kvalitnější podmínky 

stávajícím, zkušeným zaměstnancům, aby mohli zvládnout více práce.  

 

Z rozhovoru s paní ředitelku ing. Mirkou Grigorescu vyplynulo, že firma dlouhodobě 

bojuje s uspořádáním a archivováním dat, stejně tak s přístupem k datům jednotlivých 

projektantů. V minulosti firma používala jako server počítač jednoho z projektantů, z dodnes 

nezjištěných důvodů počítači odešlo několik komponent včetně harddisku a i když firma měla 

některá data i na jiných úložištích, přišla o několik velmi cenných projektů a ve zbytku 

neuspořádaných záloh je dodnes chaos. 

 

Od projektantů jsem se poté dozvěděl že síť sice funguje, ale trpí častými výpadky, 

rozhodně nelze označit za spolehlivou, což je také jeden z důvodů proč projektanti používají 

k výměně dat převážně flash disky. 

 

Výsledky pozorování už jen podtrhly v rozhovorech zmíněnou achillovu patu firmy. 

Veškeré IT vybavení je zastaralé, počítače - a hlavně monitory - lze označit takřka za archivní 

kousky, síť nemá definovány zásady ani práva, v ukládání dat a následnému přístupu k nim 

panuje chaos. Ověřil jsem si také, jak pomalá je práce počítače s programy jako AutoCad 

2007, wtsMET, nebo například i MS Word a samotných Windows. 

Síť je pak vedena UTP kabely, které jsou volně vedeny v prostoru, což působí 

neuspořádaným dojmem a není to ani příliš praktické. 
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3. Definování požadavků uživatele 

 

3.1.      Závěry diagnostiky a formulace problému 

 
Jak ukázala diagnostika, hlavními problémy firmy jsou zastaralá informační technika, 

nedostačující k práci s nejnovějšími programy a Windows XP, dále špatně navržená síť 

nepodporující sdílení mezi pracovníky, neexistující bezpečné datové úložiště, absence 

funkčního archivačního systému a neprakticky řešené rozvody sítě. 

 

3.2.      Upřesnění požadavků 

 

Požadavky zadavatele jsem shrnul do těchto bodů: 

 

� Návrh řešení sítě 

� Kvalitní úložiště dat se záložním zdrojem  

� Definování přístupových práv 

� Návrh archivačního systému 

� Vytvoření uživatelského manuálu 

 

Hodnota celého řešení se pak musí vejít do 250 000 Kč. 
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4. Návrh řešení 

 

4.1.      Hrubý návrh 

 

4.1.1. Úložiště dat 

 

V dnešní době existuje mnoho typů jak ukládat data, nejen server. Bylo tudíž důležité 

prodiskutovat se zadavatelem i jiné možnosti ukládání a sdílení dat než jen server. V našem 

případě bylo totiž možných několik jiných řešení, pokud by firma nepotřebovala právě server. 

Nejjednodušší a nejlevnější variantou je použití obyčejné (i starší) PC stanice s větším 

počtem disků. Pokud se koupí kvalitní zdroj, RAID řadič a lepší chlazení, je tato stanice jako 

úložiště dat prakticky stejně funkční jako server, ovšem za nesrovnatelně nižší cenu. 

Podobným řešením je i Rack Case, což je přímo k tomuto účelu upravená skříň na 

disky, se serialATA rozhraním pro připojení ke stanici, obsahující síťovou kartu pro použití 

v sítích LAN nebo dokonce se speciálním serverovým modulem.  

Dle mého soudu byla v naší situaci, tj. kdy se snažíme minimalizovat cenu vhodnější 

varianta s upraveným běžným PC, neboť serverové funkce plně nevyužijeme, nicméně pan 

Hudeczek plánuje do budoucna pořízení v síti operujícího softwaru pro podporu projektového 

řízení, z toho důvodu by investice do neperspektivního řešení nebyla racionální. 

4.1.2. Výběr hardwaru 

 

Po vyjasnění situace okolo úložiště víme, že budeme kupovat server a 6 stanic. 

Nejdůležitější je pro nás samozřejmě cena, ale podle té vybírat takto důležitý hardware 

nemůžeme. U serveru se zaměříme zejména na kapacitu disků a procesor, u klientských stanic 

se zaměřujeme čistě na výkon v kancelářských aplikacích, to je procesor a paměť RAM. 

Ušetřit se naopak budeme snažit na položkách jako je harddisk (ukládat budeme na server) a 

komponentách podporující multimédia (grafická karta).  

Protože bych rád koupil řešení hotové, „ušité na míru“ našim potřebám a nechci příliš 

času trávit dlouhým porovnáváním ceníků firem, rozhodl jsme se pro oslovení vytipovaných 

firem s požadavkem na vytvoření nabídky na 6 PC stanic (důraz na výkon v kancelářských 
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aplikacích) a server se dvěma disky a UPS záložním zdrojem. Po obdržení nabídek jsem se 

rozhodl provést posouzení variant pomocí vážených kritérií, detailněji viz kapitola 4.2. 

 

4.1.3. Volba operačního systému 

 
Volba serverového operačního systému byla zpočátku velmi složitou otázkou na které 

jsme se nedokázali jednoduše shodnout, podrobnější šetření možností nám ale volbu 

zjednodušilo. Do úvahy jsem rovněž bral i případnou použitelnost operačního systému na 

jednotlivých stanicích. 

Vybíral jsem ze 4 operačních systémů: 

 

� Microsoft Small Business 2003 server 

� Linux 

� Windows XP 

� Windows Vista 

 

 

Microsoft Small Business 2003 server                                                                                                  

                                                                                                                    

Jedná se o kancelářský balíček pro menší firmy, stavícím na operačním systému 

Windows 2003 server. Systém Windows Server 2003 obsahuje všechny funkce, které mohou 

zákazníci očekávat od kritického serverového operačního systému Windows, jako je například 

zabezpečení, spolehlivost, dostupnost a škálovatelnost. Je schopen poradit si v úlohách jako 

souborový a tiskový server, webový server a webový aplikační server, poštovní server, 

terminálový server, server pro vzdálený přístup a server virtuální privátní sítě (VPN), server 

adresářových služeb, služby DNS (Domain Name System), protokolu DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) a služby WINS (Windows Internet Naming Service). 

Nespornou výhodou je, že se jedná o operační systém specializovaný na provoz sítě a 

jako takový je v srovnání našich programů jasnou jedničkou. 

Problémem je ovšem cena, která je pro nás poměrně vysoká a také fakt, že ve firmě 

není nikdo kdo by práci s tímto systémem ovládal, což v praxi znamená, že by se musel jeden 

ze zaměstnanců na používání tohoto systému vyškolit. 
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Cena:  18 200Kč server, 30 000Kč klientské stanice 

 

Linux                                                                                   

                                                                                             

Není možné řešit otázku síťového operačního systému a nezmínit přitom Linux. Linux 

je volně šiřitelný program typu UNIX. Má mnoho výhod, jako například snadno dostupný 

základní, nízké nároky na hardware,  příznivý výkon, imunita vůči spywaru a virům ale 

hlavně samozřejmě fakt, že je zdarma.  

 To se sebou ovšem nese i jeho hlavní nevýhodu, tím že jej nikdo neprodává, za něj 

nikdo není ani oficiálně zodpovědný. Pokud se tedy cokoli pokazí, neexistuje „hot-line“ kde 

by jste se dovolali pomoci, nebo společnost refundující případné ztráty způsobené chybou 

svého softwaru. Většina dokumentace je na internetu, spíše roztroušena na stránkách 

linuxových „nadšenců“. I přes tyto neduhy existuje obrovské množství správců sítě, kteří na 

tento systém nedají dopustit, v našem případě je ovšem proto, že nikdo ze zaměstnanců nemá 

se systémem typu UNIX ani nejmenší zkušenost, prakticky nevyužitelný.  

   

Cena:   zdarma                                                                                                                                                                                                       

 

Microsoft Windows Vista Business CZ OEM                             

                                                                                        

Operační systém Windows Vista Business je navržen tak, aby splňoval potřeby firem a 

obchodních organizací všech velikostí. Pro malé firmy Windows Vista Business nabízí nové 

technologie a nástroje zajišťující, že software všech počítačů bude vždy plně aktuální, a tedy 

jejich zabezpečení a bezproblémový chod. Je navržen aby oddělením IT umožňoval 

konfigurovat uživatelské systémy tak, že uživatelé se budou ke svým počítačům přihlašovat 

jako standardní uživatelé a nikoli správci.   

Pro méně zkušené přináší Windows Vista Business průvodce Small Business 

Resources. Tento integrovaný podrobný návod provází každodenními úkoly a odstraňováním 

potíží prostřednictvím snadno pochopitelných, netechnických článků. Integrací vyhledávacích 

funkcí s operačním systémem a vytvořením nového systému organizace souborů umožňuje 

Windows Vista Business rychle najít hledané informace. 

Výhodou této varianty je možnost nákupu OEM verzí, ty jsou podstatně levnější než 

Retail verze ovšem s určitým omezením. Licence pořízená formou OEM zůstává po celou 

dobu užívání produktu vázána na počítač, na který byla prvotně nainstalována. S tímto 
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počítačem může být dále prodána nebo převedena na dalšího uživatele. To znamená, že 

licenci k softwaru pořízenou formou nákupu OEM softwaru nelze přenést na jiný počítač - v 

případě likvidace počítače nebo jeho vyřazení dochází zároveň k zániku licence.  Nákup 

nových počítačů je proto pro nákup OEM softwaru ideální příležitost, dá se totiž 

předpokládat, že firma nebude v blízkých letech výpočetní techniku měnit a tím pokryje i 

„životní období“ Windows Vista, příchod nových Windows s označením Vienna se totiž 

očekává již v roce 2009-10. Systém je také modernější než Windows XP.  

Mě se na druhou stranu zdá operační systém Vista mladý a dostatečně nevyladěný, což 

pravděpodobně spraví Service pack, ovšem vzhledem k tomu, že nepřináší příliš změn oproti 

Windows XP, nevidím důvod proč tento systém měnit a nepočkat si až na Viennu, jenž by 

měla být větším „skokem“ a být opravdu plnohodnotnou novou verzí. 

 

Cena:   3000Kč /kus 

 

Windows XP professional                                                                                                    

 

Tento systém zkombinoval přednosti Windows 2000 Professional, např. 

standardizované zabezpečení, jednoduché ovládání a spolehlivost, a nejlepší funkce systémů 

Windows 98 a Windows Millennium Edition, jako jsou technologie Plug and Play, 

zjednodušené uživatelské rozhraní a inovovaný přístup k odborné pomoci. Díky tomu se stal 

nejlepším klientským operačním systémem pro podnikatelskou oblast. 

Hlavním argumentem je fakt, že pracovníci jsou na prostředí tohoto OS již zvyklí, 

odpadnou proto problémy s přechodem na systém nový. 

Nevýhodou Windows XP je, že není (stejně jako Vista) primárně koncipován jako 

síťový operační software, nicméně, jak již bylo řečeno, obsahuje to nejlepší ze serverového 

Windows 2000 a pro naše požadavky by měly jeho funkce dostačovat. A i když se jedná o 

systém starší, domnívám se, že není důvod se obávat nějakého opomíjení ze strany Microsoftu 

či tvůrců softwaru, což dokazuje i připravované vydání Service packu 3 pro tento operační 

systém. 

 

Cena:    2700Kč / kus 
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Jak již bylo zmíněno v úvodu, zpočátku složitě vypadající volba nakonec tak složitá 

nebyla, zvolili jsme systém Windows XP jak jako serverový tak klientský operační systém. 

Rozhodla cena, dobrá zkušenost a zvyk, respektive nechuť přecházet na novou verzi. 

 

4.1.4. Řešení sítě 

 

     Architektura: Model Klient-Server  

� Základní vlastností modelu klient-server je, že klient a server si posílají data 

představující dotazy a odpovědi. Pokud se klient a server dobře dohodnou, mohou 

účinně minimalizovat objem přenášených dat, tím mají výrazně menší přenosové 

nároky a mohou pracovat i v prostředí rozlehlých sítí. Klient a server mohou stát na 

různých platformách.  

 

     Vnitřní síť: LAN 

� Lokální síť pokrývající území řádově v kilometrech. V našem případě zajišťuje 

propojení počítačů na území firmy. 

      

     Vnější síť: CDMA 

� Spojovací článek rozhraní mezi bezdrátovou (CDMA) a kabelovou (UTP) sítí zde 

představuje server, jenž plní funkci datového mostu.  

 

     Norma: gigabitový Ethernet 802.3  

� Neexistuje mnoho důvodů, proč volit 100Mb Ethernet, kabely i síťové karty jsou 

na tento přenosový objem připraveny a cenový rozdíl mezi switchi na 100Mb a 1Gb je 

minimální. Je sice pravda, že firma tuto přenosovou rychlost v současné době 

nevyužije, nicméně vždy je lepší zvolit perspektivnější řešení pokud tomu nebrání 

přílišný cenový rozdíl. 

 

     Topologie: Hvězdicová 

� Zde není příliš co řešit, hvězdicová topologie je pro nás jako dělaná, zejména 

vzhledem k jejím nesporným výhodám – snadnému připojení nového zařízení, menší 

náchylností k poruchám a vzájemné nezávislostí větví.  

 



41 

     Způsob propojení: Drátová 

� Vnitřní okruh LAN sítě je veden kabelovým rozvodem. 

 

 

Jak tedy budeme postupovat:  

Nejprve si vytvoříme lišty pro vedení UTP kabelu, v našem případě se bude jednat o 

přímý UTP kabel cat.6 – drát. Drát volíme proto, že je lépe manipulovatelný a vhodný pro 

vedení v pevných rozvodech. Není sice tak odolný oproti vnějšímu opotřebení jako kabel-

lanko, nicméně my jej vedeme v liště, takže hrozba fyzického opotřebení není v našem 

případě příliš velká. Zvažovali jsme i možnost drát->zásuvka->kabel, ovšem v tomto případě 

by se cena zvýšila a výsledný efekt není natolik přínosný, lišty jsou vedeny pod úrovní očí, 

většinou za stoly, přechod z lišty ke stanici pak prakticky není viditelný. Drátu potřebujeme 

zhruba 50m, (pro jistotu kupujeme 70m), k tomu 20 koncovek a krimpovací kleště (v majetku 

firmy). O nacvakání koncovek se postará montér-elektrikář pan Jirsa. 

Všechny kabely pak napojíme do portů na síťových kartách všech síťových prvků, to 

znamená 7 PC stanic, server a hlavní aktivní síťový prvek - switch, který bude jednotlivé 

segmenty propojovat. V našem případě se jedná o 16-ti portový D-Link DGS-1016D. Co se 

tiskáren týče, jsou dvě, jedna u stanice  PC1 paní ředitelky ing. Mirky Grigorescu, tato v síti 

nebude sdílena, druhá u sekretářky, PC3, ta je v síti sdílena (detailněji v kapitole 3.2.2). 

Zbývá vyřešit otázku internetu, zde bohužel není jiná volba, než je stávající CDMA a 

díky nutnosti zapojit CDMA modem přes USB port zde není ani příliš možností jak internet 

distribuovat jinak než je tomu teď. V našem případě to ostatně ani nemá příliš smysl, když 

hlavním důvodem pro použití routeru je potřeba nemít stále zapnutý počítač (bránu) a my tak 

jako tak server, vzhledem k tomu, že je centrálním úložištěm dat, často vypínat nebudeme.  
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Schéma zapojení: 

 

                        obrázek 4.1.1 
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4.2.      Volba dodavatele hardwaru 

 

4.2.1. Rozbor informací 

 

Informace čerpáme z nabídek firem, informačních materiálů a webů firem 

 

Informace analytické 

  

- Každá firma pojímá nabídku PC stanic rozlišně a na nás bude rozlišit které komponenty 

pro nás smysl mají a které nikoli – zaměřujeme se na výkon v kancelářských aplikacích. 

 

- Varianty nebudeme vyšetřovat z hlediska rizika, neboť to je v obecné rovině u všech PC 

stejné, navíc tím, že hodnotíme firmu dle jejího jména, případně zkušenosti a životnosti, 

šetření rizika prakticky suplujeme.   

 

Informace námětové 

 
Osloveny byly tyto firmy: 

- Alfacomputer : jednička na ostravském maloobchodním trhu, zejména díky nízkým 

cenám. 

- Dell computers: společnost přímo zaměřená na komplexní řešení IT podniku. 

- IBM : špička v oboru 

- AZ solutions : Poměrně mladá, nicméně úspěšná společnost se specializací na Sítě, 

Bezpečnost a Outsourcing IT.  

- ABC servis : lokální prodejce HW  

- All electronics : specialista na realizace sítí, zejména na platformě Novell  

- Art computer : Mladá firma se zaměřením na prodej síťových komponent  
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4.2.2. Stanovení variant řešení 

 

Protože ne všechny firmy na náš požadavek reagovaly, byly nakonec vybrány tyto 4 

varianty: 

 

Varianta 1: Alfacomputer, s.r.o ( www.alfacomp.cz ) 

 

Alfacomputer je stálice na severomoravském trhu s IT, vznikla roku 1993 a od té doby 

si, převážně díky cenové politice, drží mezi maloobchody primát v prodejnosti. Zpočátku byla 

nechvalně proslulá kvalitou komponent a hlavně neochotou při reklamacích, ale během let se, 

nejspíš díky rostoucí konkurenci, tyto neduhy vytratily. 

 

Varianta 2: Dell, Inc ( www.dell.cz ) 

 

Dell je mezinárodní společnost s dlouhou tradicí, založena byla v roce 1984, od té 

doby se v oboru neustále zdokonaluje a přichází se stále novými a dokonalejšími 

komplexními službami jako například současné řešení pro firmy „Business solution centre“. 

Taktéž disponuje obrovským know-how podpořeným řadou patentů.    

 

Varianta 3: ABC servis, s.r.o ( www.ABCservis.cz ) 

 

Jedná se o menšího, lokálního prodejce HW se zaměřením na Wi-fi sítě a repasované 

PC. Nabízí solidní přístup a velký prostor pro úpravy a dolaďování. 

 

Varianta 4: All electronics, a.s ( www.all-electronics.cz ) 

 

All electronics je větší firma, působící kromě Ostravy také v Praze, Brně, Opavě, 

Hradci Králové a Liberci. Její hlavní specializací je projektování a instalace počítačových sítí 

Novell. Firma si stihla vybudovat během 7 let poměrně slušné renomé a může se pochlubit 

řadou významných zákazníků, například Ministerstvem obrany ČR, Karlovou univerzitou, 

nebo firmou Sony. 
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4.2.3. Stanovení kritérií 

 

Kritéria byly vybrány dle našich potřeb z obvyklých kritérií pro posouzení kvality 

dodavatele: 

 

Náklady: Cena řešení  

- nejnižsí                                               

               

Funkčnost: Nakolik bude řešení splňovat naše cíle.  

- největší 

 

Kvalita: Ohodnocení nabídky z hlediska kvality použitých komponent, implementování  

klíčových nebo naopak nadbytečných součástí, budoucnosti řešení 

-největší 

 

Jméno firmy: Pověst firmy, případné reference, její životnost, zkušenosti 

- nejlepší 

 

Uživatelská podpora: servis, ochota, dostupnost, úroveň komunikace, případné služby navíc  

- největší 

 

4.2.4. Charakteristiky variant 

 
tabulka 4.2.1 
 Charakteristika Jednotka V1 V2 V3 V4 

K1 Cena Kč 131 327 200 000 163 540 151 000 

K2 Funkčnost - nízká největší střední vysoká 

K3 Kvalita - nízká vysoká vysoká největší 

K4 Jméno firmy - střední nejlepší horší lepší 

K5 Uživ. podpora -    střední vysoká nejvyšší nízká 
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4.2.5. Matice prostých užitností 

 
tabulka 4.2.2 
 Charakteristika V1 V2 V3 V4 

K1 Cena 100 65 80 85 

K2 Funkčnost 70 100 80 90 

K3 Kvalita 60 90 80 100 

K4 Jméno firmy 60 100 40 80 

K5 Uživ. podpora       70 90 100 50 

 
 

4.2.6. Párové porovnání kritérií a stanovení vah 

 
tabulka 4.2.3 

K1 Cena

K2 Funkčnost

K3 Kvalita

K4 Jméno firmy

K5 Uživatelská podpora

K1

K2

K3

K4

K3

K1

K2
K2

K1
K1

 
 
 
 
tabulka 4.2.4 
 četnost pořadí váha 

K1 4 1 5 

K2 3 2 4 

K3 2 3 3 

K4 1 4 2 

K5 0 5 1 
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4.2.7. Matice vážených užitností 

 
tabulka 4.2.5 

 Charakteristika Váha V1 V2 V3 V4 Max 

K1 Cena 5 500 325 400 425 500 

K2 Funkčnost 4 210 400 320 360 400 

K3 Kvalita 3 180 270 240 300 300 

K4 Jméno firmy 2 120 200 80 160 200 

K5 Uživ. podpora 1       70 90 100 50 100 

 Celková užitnost  1080 1285 1140 1315 1500 

U Relativní užitnost 72% 85% 76% 88% 100% 

 
 

4.2.8. Volba nejlepší varianty 

 
          Globální posouzení 
 

Z hlediska užitku se jako nejlepší jeví varianta 4, firma All electronics, těsně 

následovaná variantou 2, to jest nabídkou společnosti Dell. 

 

Analytické posouzení 

 
Varianta 1 (Alfa computer, s.r.o): 
 

Byť se firmě podařilo během posledních let zlepšit jak kvalitu výrobků, tak 

dobrovodných služeb, stále je zde patrná orientace na cenu a také fakt, že se zaměřuje spíše na 

prodej vybavení domácností než přímo realizaci sítí, což se ostatně odrazilo i na nabídce. 

Cenou nejlepší, ovšem PC sestava je osazena pouze procesorem Celeron, stejně tak 512MB 

RAM je dnes již spíše podprůměr. Server je poté dělaný vyloženě „na koleně“ - je pojat spíše 

jako výkonnější PC stanice a zejména absenci klasického serverového procesoru hodnotím 

jako velký nedostatek. 
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Varianta 2 (Dell, Inc.) : 

 

 Od společnosti Dell se kvalita čekala a proto nás její, našim požadavkům na míru 

ušitá, nabídka rozhodně nezklamala. Návrh serveru i PC stanic je vzácně vyrovnaný, funkčně 

splňuje naše představy do puntíku, na nabídku konkurenčních All electronics bohužel 

nedosáhla cenou, ani použitými komponenty. 

 

Varianta 3 (ABC servis, s.r.o) : 

 

 Díky tomu, že je tato firma poměrně neznámá, nebyly do její nabídky vkládány větší 

naděje. Také způsob jakým se prezentuje (webové stránky jsou velmi jednoduché a skoupé na 

informace) na nás neudělal právě nejlepší dojem. Obavy se však rozplynuly po jednání 

s majitelem firmy, konzultace i jinde ne zcela běžné služby jsou zde samozřejmostí.  

Také nabídka, kterou předložil byla velmi slušná, oproti ostatním osadil server o třídu 

silnějším procesorem, ovšem za cenu snížení RAM v PC stanicích na 512MB.  

 

Varianta 4 (All electronics, a.s) : 

 

 Hlavním důvodem proč firma All electronics předčila největšího konkurenta, 

společnost Dell byla příznivější cena a to i přesto, že firma jako jediná  opatřila PC stanice 

160 gigabytovými harddisky, což znamená 100% nárust oproti ostatním nabídkám. Stejně tak 

v návrhu serveru měla kapacitu největší ze všech tj. 2x 350GB oproti konkurenčním 

2x250GB. Když připočteme to, že firma tyto klady nikde výrazně neubrala, dostáváme 

jedničku co se kvality použitých komponent týče.  Fakt, že po stránce uživatelské podpory 

firma totálně selhala, nehrál v našem hodnocení větší roli. 

 

4.2.9. Závěr 

 
Jak vyplynulo z volby, zvítězila varianta číslo 4, nabídka firmy All electronics. Taktéž 

majitel firmy je s tímto řešením spokojen, náklady se vešly do 200 000 Kč a také prvky 

užitnosti, jako je například kapacita disků jsou pro něj zajímavější než například značka. 
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4.3.      Rozpracování hrubého návrhu 

 

4.3.1. Řešení serveru 

 
Důležitým rozhodnutím u mozku naší sítě – serveru, je výběr typu zapojení disků v  

RAID neboli Redundant Array of Independent Disks (vícenásobné diskové pole nezávislých 

disků). Jedná se o typ diskových řadičů, které zabezpečují pomocí určitých speciálních funkcí 

koordinovanou práci dvou nebo více fyzických diskových jednotek. Zvyšuje se tak výkon a 

odolnost vůči chybám nebo ztrátě dat. Vybírali jsme z pěti typů popsaných v kapitole 1, 

RAID 0, 1, 10, 0+1 a 5, hlavním kritériem pak byla bezpečnost dat – jeden z hlavních 

požadavků zadavatele. Rychlost v našem případě nehraje zásadní roli a na jakoukoli kombi-

novanou variantu bychom potřebovali o další dva disky více, proto volíme typ RAID 1.  

 

4.3.2. Nastavení sítě a sdílení 

 

Fyzické řešení sítě máme za sebou, dalším krokem je nastavení IP adres jednotlivých 

stanic, to je přiřazení specifické a jedinečné adresy každé stanici v síti tak aby byla 

nezaměnitelná a hlavně adresovatelná. Je možné to udělat automaticky, to znamená ponechat 

dynamicky přidělovat adresu DHCP serverem, ale my si pro lepší přehled nastavíme adresy 

sami. Pro lokální sítě jsou rezervovány hodnoty 192.168.x.x, my si vytvoříme skupiny dle 

místností, 192.168.1.1x pro projektantskou místnost se serverem a 192.168.1.2x a 

192.168.1.3x pro zbylé dvě. Stanice pojmenujeme SERVER a PC1-7, vytvoříme pro ně 

společnou pracovní skupinu (FIRMA) a u serveru nastavíme povolit sdílení k internetu.  

Sdílení dat řešíme tak, že každý uživatel bude primárně ukládat svou práci na 

serverový disk S:. Zde, v adresáři „ users“ má každý uživatel svou složku, pojmenovanou dle 

jeho stanice a pokud potřebuje data jiného uživatele, může si je stáhnout z jeho složky, pokud 

k tomu má samozřejmě oprávnění. Další složkou je „Firemní agenda“ kam se dávají 

dokumenty přístupné všem zaměstnancům (čtvrtletní výkazy, oběžníky apod.). 

V síti je sdílena i tiskárna T1, která je přístupná všem zaměstnancům firmy a to 

zejména pro potřebu akutního, neobjemného tisku, o tisk rozsáhlejších dokumentů, projektů a 

podobně se stará sekretářka, která dostává materiály na tisk do své složky PC3. 



50 

4.3.3. Nastavení práv v síti 

 

Pokud sdílíme v síti data, měli bychom taktéž rozlišit uživatele, kteří k nim přistupují a 

případně jejich práva k přístupu a práci se sdílenými daty omezit. Podstatné body zadání 

v této záležitosti zněly:  

- projektanti mohou sdílet data mezi sebou (důležité pro spolupráci na projektech)  

- sekretářka nemá přístup k souborů ostatních vyjma těch které jsou k tomu určeny 

- vedení firmy včetně správce sítě má neomezený  

 

Tento problém vyřešíme tak, že v možnostech složky odškrtneme kolonku „použít 

zjednodušené sdílení souborů“, čímž se nám změní obsah okna pro povolení sdílení a my 

budeme moci u každé ze sdílených složek nastavit oprávnění uživatele nebo skupiny. 

Vystačíme si se třemi typy uživatelských oprávnění: 

 

- vedení má všechna práva, může měnit obsah všech sdílených složek (patří sem vedení 

firmy, tj. paní ředitelka a majitel a také hlavní projektant – správce sítě) 

- projektant může měnit obsah své složky a složky sekretářky (PC 3), do složek jiných 

projektantů má přístup, ale nemůže zde měnit soubory, do složek vedení pak nemá 

přístup vůbec. Skupinu tvoří jednotliví projektanti. 

- administrativa  má pak přístup pouze do složek svých, patří sem účetní a sekretářka. 
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Ukázka nastavení práv, obrázek 4.3.1 
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Tabulka přístupových práv, tabulka 4.3.2 

 

 

 - plný přístup 

- jen čtení 

 - nemá přístup 

 

 

Jedná se samozřejmě o hrubé nastavení, až si firma toto rozdělení ověří v praxi, může 

si práva libovolně upravit dle uživatelského manuálu, stejně tak citlivěji rozlišit nastavení 

jednotlivých složek na kartě „Zabezpečení“, kde jsou nastavení přístupu podrobnější a 

detailnější. 

 

4.3.4. Archivace 

 

Jedním z hlavních požadavků byla bezpečnost dat a vytvoření určitého archivačního 

řádu. Víme, že každý uživatel bude primárně ukládat svou práci na serverový disk S:. Data se 

díky RAID 1 zapojení disků automaticky zrcadlí na druhý serverový disk T:, což je samo o 

sobě už slušná porce bezpečí. Pravděpodobnost, že se znehodnotí oba disky je velmi malá, 

nicméně pro nás ještě ne dostatečně. Stále je zde možnost, že data ve svém adresáři 

znehodnotí omylem sám uživatel, je tedy třeba určitým způsobem eliminovat i tuto možnost. 

 
Přístupová práva ke složkám  

Uživatel  Adresa IP 
Maska 
podsít ě 

 
PC1 

 
PC2 

 
PC3 

 
PC4 

 
PC5 

 
PC6 

 
PC7 

Firemní 
agenda 

PC1 192.168.1.31 255.255.255.0  
 

      

PC2 192.168.1.32 255.255.255.0  
       

PC3 192.168.1.23 255.255.255.0    
     

PC4 192.168.1.24 255.255.255.0         

PC5 192.168.1.15 255.255.255.0    
 

 
  

 

PC6 192.168.1.16 255.255.255.0    
  

 
 

 

PC7 192.168.1.17 255.255.255.0    
   

  

Server 192.168.1.18 255.255.255.0         
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Proto každý pátek v 15:00 zálohujeme všechny adresáře složky „user“ do archivu, kde 

je k nim ještě měsíc přístup. Po uplynutí této doby jsou přepsány archivem novějším. 

Zálohovány jsou vždy 4 týdny, pátý týden přepisuje týden první. O to se stará program 

Cobian Backup 8, který jsem vybral neboť je jednak zdarma a v češtině, což je konkrétně 

v našem případě velmi silný argument, navíc obsahuje veškeré námi požadované funkce, je 

snadno nastavitelný a „user-friendly“. Práce s ním není nikterak složitá - stačí zvolit složky 

nebo soubory, které mají být zálohovány. Ty se poté přehledně zobrazují v seznamu v 

hlavním okně. Ke každé položce můžete zvolit pravidelnost archivace (denně, týdně apod.), 

složku, kam se má záloha provést a ještě několik dalších detailů, jako je například přepsání 

existujících souborů atd. Celé seznamy souborů pak můžete ukládat a znovu otevírat. 

 

Toto se nicméně týká stále spíše jištění dat, my chceme ale veškerá data archivovat - 

skladovat, jak pro potřebu evidence nebo dohledání při připomínkovém řízení a hlavně by 

samozřejmě byla obrovská škoda projektů, které jsou často unikátními a drahými 

zaměstnaneckými díly. Zde je opět mnoho možností, v našem případě se ovšem nejlépe jeví 

prosté zálohování na DVD médium. Zvažoval jsem možnost zálohování na BlueRay média, 

v dnešní době si již může firma tento způsob bez problému dovolit (nejlevnější zapisovací 

mechaniky tohoto formátu se dají pořídit od cca 7000 Kč, média pak v rozmezí 300-400 Kč), 

ale ukázalo se že kapacita DVD je více než dostačující objemu dat měsíční zálohy firmy.   

Záloha na DVD médium probíhá manuálně každý pátek ve 14:30, médium je poté 

popsáno a uloženo do kartotéky. Protože zálohy nejsou uspořádané a firma by tak zpětně 

mohla mít problém s vyhledáváním projektů a dat, je DVD médium po vypálení okamžitě 

zaneseno do databáze programu Disk Explorer Professional. Tento vynikající program 

podrobně zmapuje prostor média a do katalogu si zařadí celou jeho strukturu, kdykoli tak lze 

v programu toto médium prohlížet, samozřejmostí je vyhledávání dle klíčových slov, 

velikosti, času, případně komentářů. To vše za cenu za cenu okolo 500 Kč.  

Existují samozřejmě řešení sofistikovanější, automatizované páskové jednotky, uložiště 

disků, ale tento způsob je velmi levný a poměrně nenáročný, vyžaduje zhruba 10 minut času 

měsíčně. 
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4.4.      Zajištění bezpečnosti sítě 

 
Protože se nacházíme v době mnohých hrozeb a systém Windows je pověstný svou 

„zranitelností“, je potřeba zajistit v naší síti bezpečnost. Obecně rozdělujeme nebezpečí na 

hrozbu ze strany: 

a) jiného uživatele používajícího počítač 

b) jiného uživatele přistupujícího k počítači z lokální sítě 

c) jiného uživatele přistupujícího k počítači z vnější sítě 

d) programu, který se do počítače dostane z internetu 

 

Zabránění jiných uživatelů k fyzickému přístupu na naší pracovní stanici umožňuje 

operační systém Windows XP díky uživatelským účtům. Jedná se o soustavu složek, které 

nejsou přístupné ostatním uživatelům počítače (s výjimkou uživatele s oprávněním 

administrátora počítače). Konkrétně se jedná o složky Dokumenty, Oblíbené položky, Plocha, 

Cookies, Data aplikací a osobní část nabídky Start. 

Základem zabránění přístupu k počítači z lokální sítě jsou uživatelské účty, hesla a 

oprávnění. 

Před detailnějším rozebráním zbylých dvou hrozeb je třeba zmínit, co by mělo být 

nezbytnou komplexnější ochranou Windows. Operační systém je velmi složitým 

programovým balíkem s mnoha komponentami. Jeho posláním je nabízet služby jiným 

programům, některé však mohou proniknout k datům a poškodit je nebo zneužít. Místa přes 

která je možno systém napadnout nazýváme bezpečnostními dírami. Nejznámějším místem 

kudy lze do Windows proniknout zvenčí je Internet Explorer. Tuto hrozbu budeme řešit tak, 

že na stanice místo něj nainstalujeme mnohem bezpečnější prohlížeč Mozilla Firefox. Toto 

ale není jediná díra v systému Windows, naštěstí Microsoft se nebezpečí brání vydáváním 

bezpečnostních záplat a opravných konsolidovaných balíčků – Service packů. Na našich 

stanicích je instalována už poslední verze, Service Pack 3 (nabízející navíc i solidní, zhruba 

10% zrychlení práce OS) a zapnut automatický update nejnovějších záplat a hotfixů 

z Microsoft Update Serveru. 

Pro zabránění přístupu jiného uživatele z vnější sítě používáme Firewall. Tímto 

termínem označujeme software, jímž je oddělena lokální síť od internetu. Jeho základem je 

NAT (Network Address Translation), který do lokální sítě nepustí žádné pakety přicházející 

z internetu, pokud to výslovně nepovolíme. Dovolí ovšem navázat připojení z LAN do 

internetu a pokud z internetu přichází odpověď, vyvolaná tímto spojením, je odpověď 
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vpuštěna k počítači který spojení začal. Dalšími funkcemi firewallu je povolování služeb, což 

je otevírání portů TCP/IP (v podstatě udělá do NAT díru) a filtrování paketů TCP/IP. 

Firewallů je na trhu nepřeberné množství, podle zkušeností a vybudovaného jména 

považujeme za nejkvalitnější síťový firewall firmy Kerio, WinRoute. Tento stabilní inspekční 

firewall chrání celou lokální síť včetně počítače, na kterém je nainstalován. Pracuje na 

základě komunikačních pravidel, která umožňují snadné nastavení paketového filtru, NAT, 

mapování portů a kontroly přístupu v rámci jediné přehledné tabulky. Díky vestavěnému 

průvodci počáteční konfigurací lze nastavit firewall a připojit síť k Internetu během několika 

minut, což je pro nás bezesporu velké plus, stejně jako fakt, že je nabízen ve výhodném 

balíčku s velmi kvalitním antivirovým programem McAfee. Tímto vyřešíme i poslední 

nebezpečí, od programů, které si uživatel sám (byť třeba nevědomky), stáhne do PC. Licence 

pro 10 stanic vychází na 12 900 kč. 
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5. Zhodnocení přínosů 

5.1.1. Hodnocení předpokládaného vývoje pokud by nedošlo 

k modernizaci IT  

 

Pokud máme hodnotit přínosy, bylo by v prvé řadě vhodné zhodnotit, jak by situace ve 

firmě mohla vypadat během příštích měsíců/let, pokud by svou výpočetní techniku a síť 

nemodernizovala.  

Zásadní hrozbou je, že by zhoršující se stav hardwaru ovlivnil negativně práci 

projektantů a s tím spojenou rychlost plnění zakázek. Jak majitel firmy sám zmínil, najít 

dobrého projektanta v oblasti těžkého průmyslu, silnoproudu a hornictví je opravdu nelehký 

úkol, proto by plné nevyužití potenciálu současných zaměstnanců díky nekvalitnímu zázemí 

byla velká chyba. Taktéž další selhání hardwaru, vedoucího ke ztrátě důležitých dat by se 

firmě mohlo stát smrtelné, některé projekty a data mají cenu i statisíců korun.  

Ani současný model archivace dat není dle mého názoru dlouhodobě udržitelný. 

Již nyní je častý problém s vyhledáváním dokumentů a předešlých verzí projektů a 

s rostoucím vytížením projektantů by k takovýmto událostem docházelo nepochybně mnohem 

častěji. A to je v přímém rozporu s hlavní snahou pana Hudeczka, vytvoření co nejlepších 

podmínek kvalifikovaným pracovníkům, aby se mohli soustředit jen na práci.  

Díky nulovému zabezpečení dat proti útoků zvenčí zde je i určitá možnost, že některý 

z konkurentů firmy pronikne do firemní sítě a zcizí důvěrná data nebo projekty. Pravda, zatím 

se u nás, zvláště pak v tomto oboru, podobné věci ve větší míře nedějí, nicméně každým 

rokem roste počet hrozeb jako jsou hacking, phishing, nasazování keyloggerů, trojských koní 

nebo tvorbě zadních vrátek a firma si do budoucna nemůže dovolit tyto hrozby přehlížet 

nechce-li riskovat ztrátu kritických dat. 

 

5.1.2. Přínosy v oblasti produktivity práce 

 
Jedním z hlavních cílů projektu bylo vytvořit projektantům co nejlepší podmínky pro 

práci a to se nám rozhodně povedlo. Nový hardware zvládá práci se všemi aplikacemi, ať již 

odbornými či běžnými, rychleji, zcela patrné je to například při spouštění programů nebo při 

načítání pdf souborů. Také bezproblémové sdílení dat by mělo přispět k lepší produktivitě, ať 
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již v lepší spolupráci zaměstnanců na projektech, tak v odpadnutí zbytečných úkonů jako je 

předávání dat na flash discích. 

 

5.1.3. Přínosy v oblasti bezpečnosti dat 

 
Rozdíly v bezpečnosti dat jsou takřka diametrální. Zatímco dříve nebyla jištěna ani 

zevnitř ani zvenčí, dnes jsou proti případnému útoku zvenčí chráněna kvalitním firewallem a 

uvnitř firmy se o bezpečnost postará omezení uživatelských práv, dále zdvojení datového 

úložiště, archivace programem Cobian Backup a následně skladování na DVD médiích. Díky 

tomu očekávám výrazné zlepšení nejen v oblasti bezpečnosti, ale i uspořádání dokumentů, 

díky programu Disk Explorer by se již nemělo stávat, že dojde ke ztrátě nebo problémům s 

nalezením dat a projektů.  

 

5.1.4. Příslib do budoucna 

 
Díky 1Gb Ethernetu a zejména výkonnému serveru je řešení perspektivní a 

v budoucnu jej bude možné bez problému využít například pro provoz distribuované aplikace. 

Díky uživatelskému manuálu by pak neměla být problémem ani jakákoli reinstalace. 
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Závěr 

 

Informační technologie a počítačové sítě se staly nedílnou součástí podnikání, 

uplatňují se v každém oboru, v některých více, v jiných méně. 

HUDECZEK servis s.r.o je firma působící v útlumovém odvětví těžkého průmyslu a 

hornictví. Informační technologie pro ni nejsou prioritou a nemůže si dovolit tímto směrem 

příliš investovat, přesto i zde může kvalitní počítačové vybavení a lepší komunikační 

prostředek pomoci zefektivnit činnost. 

Cílem mé práce bylo navrhnout této firmě počítačovou síť, vybrat dodavatele 

hardwaru na její vybudování a následně ji uvést do chodu, definovat přístupová práva 

uživatelů a navrhnout archivační systém. Mou snahou taktéž bylo dokázat, že i firma jako je 

HUDECZEK servis si může dovolit fungující počítačovou síť postavenou na kvalitním a 

moderním hardwaru, zvláště pokud se obejde bez drahého softwarového vybavení. Práci jsem 

rozdělil do pěti kapitol. V první jsem se věnoval teoretickým poznatkům z oblasti 

počítačových sítí, v druhé analyzoval současný stav firmy zadavatele projektu, zkoumal 

výchozí situaci a hovořil se zaměstnanci a členy vedení, abychom nakonec formulovali 

požadavky firmy. Tyto požadavky jsem se ve čtvrté kapitole snažil uspokojit, vytvořil jsem 

návrh sítě, vybral dodavatele hardwaru a podniknul kroky pro dobrou a bezpečnou funkci sítě. 

Cíl práce byl tímto splněn. 

Některé přínosy projektu, například zrychlení práce s programy, byly patrné okamžitě, 

jiné se mohou, ale samozřejmě také nemusí, projevit až časem. Řešení, které na papíře, nebo 

při zkušebním provozu vypadalo ideálně se může při každodenním používání ukázat jako 

zbytečné nebo zdlouhavé a bude tedy záležet na zaměstnancích firmy, v jaké míře budou 

řešení využívat v budoucnu. 
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UDP  User Datagram Protocol, 

BSD  Berkeley Software Distribution 

DHCP  Dynamic Host Configurator Protocol 

FTP  File Transfer Protokol 

RFC  Request for Comments 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol 

SMTP  Simple Mail Transfer Protocol 

UA  User Agent 

MTA  Message Transfer Agent 

SNMP  Simple Network Management Protocol 

CMOT  Common Management interface protocol Over TCP/IP 

WWW  World Wide Web 
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DQDB  Distributed-Queue Dual-Bus network 

FDDI  Fiber Distributed Data Interface 

MAC  Media Access Kontrol 

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection 

AUI  Attachment Unit Interface 

MAU  Medium Attachment Unit 

UTP  Unshielded Twisted Pair  

STP  Shielded Twisted Pair 

FOIRL  Fiber Optic Inter Repeater Link 

CDMA Code Division Multiple Access 

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

ČEZ  České energetické závody 

HP  Hewlett-Packard 

HDD  Harddisk drive 

RAM  Random Access Memory 

GB  GigaByte 

Ghz  Gigahertz 

Gb  GigaBit 

Mb  MegaBit 

MS  Microsoft 

FUP  Fair User Policy 

RAID  Redundant Array of Independent Disks 

ATA  Advanced Technology Attachment 

UPS  Uninterruptible Power Supply 

SW  Software 

HW  Hardware 

DNS  Domain Name Systém 

DHCP  Dynamiic Host Configuration Protocol 

WINS  Windows Internet Naming Service 

VPN  Virtual Private Network 

UNIX  Unary Information and Computing Service 

OEM  Original Equipment Manufacturer 

OS  Operating Systém 

USB  Universal Serial Bus 
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s.r.o  Společnost s ručením omezeným 

PDF  Portable Dokument Format 

ČR   Česká republika 

NAT  Network Address Translation 
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