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 Anotace 

 

V bakalářské práci je zpracován stav informačního systému a nastavování 

jednotného uživatelského prostředí ve společnosti Unipetrol, a.s. V první části je popsán 

stávající stav informačního systému rozdělený na hardware, software a síťovou část. 

Následně jsou zde začleněny požadavky na jednotné uživatelské prostředí. V další části je 

zpracován postup a návrhy, jak tohoto prostředí optimálně dosáhnout. Zde je kladen důraz 

na jednotné instalace počítačů, sjednocení software a na jednotné přístupy k diskům pro 

celou společnost vyplývající z návrhů nové struktury Active Directory. V závěru práce je 

uvedeno zhodnocení a přínosy navržených řešení. 
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Summary  

 

The bachelor’s thesis deals with the status of information system and setup of a 

single user environment in Unipetrol, a.s. The first part describes current condition of the 

information system  divided into hardware, software and network part consequently 

requirements for a single integrated user interface have been implemented. The next part 

contains a process and proposals on how this environment can be optimally achieved. 

Here, the emphasis is placed on a single installation of computers, software and unification 

of access to disks for the entire company resulting from proposals of a new structure of the 

Active Directory. The conclusion contains evaluation and benefits of proposed solutions. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AD  Active Directory - aplikace pro správu sítě 

DHCP  Systém dynamického přidělování IP adres 

DNS  Domain Name System - služba pro konverzi jména na IP adresu a zpět 

GPO  Group Policy Object – nástroj pro nastavení objektů v AD 

HBA  Host Bus Adapter – karta pro připojení serveru k poli 

HDD  Pevný disk v počítači 

HP  Zkratka společnosti Hewlett Packard 

HR  Human Resources - řízení lidských zdrojů 

HW  Hardware, technické vybavení 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IP  Internetový protokol 

IS  Informační systém 

IT  Informační technologie 

LAN  Místní počítačová síť 

MS  Zkratka společnosti Microsoft 

NAS  Network Attached Storage - síťové úložiště dat 

OEM  Způsob licencování software 

PC  Personal Computer – osobní počítač  

PR  Public Relations – vztahy s veřejností 

RAM  Operační paměť 

RW  Read Write – práva čtení i zápisu 

SCCM System Center Configuration Manager – nástroj pro správu počítačů 

s operačním systémem MS Windows 

SW  Software, aplikace 

TCP/IP Síťový protokol 

VPN  Virtual Private NetWork – prostředek k propojení počítačů prostřednictvím 

 nedůvěryhodné počítačové sítě  

WAN  Rozlehlá počítačová síť 

WSUS  Nástroj zajišťující aktualizaci SW pro operační systém MS Windows 

UNIX  Typ operačního systému 
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1. ÚVOD 

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol je významnou součástí českého 

průmyslu. V České republice je největším zpracovatelem ropy, jedním z nejdůležitějších 

výrobců plastů a vlastníkem největší sítě čerpacích stanic. V oboru rafinérské a 

petrochemické výroby je významným hráčem i ve střední a východní Evropě. Od roku 

2005 je součástí největší středoevropské rafinérské a petrochemické skupiny PKN Orlen. 

Společnosti skupiny se zabývají zejména výrobou a prodejem rafinérských výrobků, 

chemických a petrochemických produktů, polymerů, hnojiv a speciálních chemikálií. Patří 

sem Unipetrol RPA, s.r.o., Benzina, s.r.o., Unipetrol Doprava, s.r.o., Unipetrol Services, 

s.r.o. a další. Mezi významné aktivity patří také financování vlastního výzkumu a vývoje. 

Skupina zaměstnává téměř 4 000 pracovníků nejrůznějších profesí. Sídlí v několika 

lokalitách, např. v Praze, v Litvínově – Záluží (dále jen Litvínov), v Pardubicích, 

v Bratislavě. 

 Bez použití výpočetní techniky, počítačové sítě a informačního systému není možné 

v dnešní době v pozici velké firmy fungovat na trhu. Ve společnosti je k počítačové síti 

připojena datová farma, 10 fyzických serverů, více než 1500 PC, které využívá přibližně 

2000 uživatelů. Operační systém a standardní kancelářský balík koncových stanic je od 

firmy Microsoft (Windows XP, Office 2003, Office Outlook 2007), pro ochranu před viry, 

spywarem a síťovými hrozbami je použit Symantec Endpoint Protection. Ve všech 

lokalitách je vytvořena LAN, ty jsou vzájemně propojeny přes WAN, která je pronajatá. 

Toto všechno spravuje Úsek IT, jehož hlavní část sídlí v lokalitě Litvínov, další pracoviště 

jsou v Praze, Pardubicích i jinde.   

V Úseku IT, který je součástí společnosti Unipetrol Services, s.r.o., mám na starosti 

lokální správu přibližně 270 PC, 350 uživatelů a zajišťování podpory uživatelů skupiny 

Unipetrol. U takto velké společnosti je nastavení jednotného prostředí v IS velmi důležité 

pro správu počítačů i sítě. Návrh, definování a provádění tohoto projektu je kolektivní 

práce části odboru HelpDesku, do kterého jsem organizačně zařazena, a která čítá šest 

kolegů. Na všech činnostech se aktivně podílím od samého počátku a v této bakalářské 

práci navrhuji určitá řešení realizace tak, aby byla přínosem pro uživatele i všechny 

zúčastněné a tím pro celou společnost. Mé návrhy se týkají především jednotného přístupu 

k datům na serverech a změny struktury AD v doméně ug.cz. 
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2. SOUČASNÝ STAV INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

V současnosti společnost sídlí ve 3 větších lokalitách (Litvínov, Pardubice, Praha) a 

v několika menších (Kolín, Bratislava, Brno, Kralupy nad Vltavou). Pouze v Litvínově a 

v Pardubicích je vytvořena vlastní LAN, v ostatních lokalitách jsou linky součástí 

pronajatých budov. Mezi lokalitami se síť chová transparentně a komunikace probíhá po 

WAN na několika pronajatých linkách.  

Největší počet koncových stanic, uživatelů a serverů je v Litvínově, kde i působí 

největší počet pracovníků Úseku IT. Zde je také pracoviště HelpDesku, které poskytuje 

služby celé skupině. V Litvínově je i proces nastavování jednotného uživatelského 

prostředí definován, navržen a zahájen.  

 

Obrázek 1 - Blokové schéma počítačové sítě firmy Unipetrol, a.s. [Vlastní zdroj] 
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Na obrázku 1 je názorně zobrazeno rozdělení společnosti Unipetrol, a.s. na lokality. 

Jsou zde uvedeny přibližné počty PC a uživatelů, také je připojena informace o serverech, 

které jsou lokálně k dispozici. Všechna tato zařízení jsou vzájemně propojena a je možno 

je dálkově spravovat. Správa uživatelských účtů je centrálně řešena pomocí AD.  

Úsek IT zahrnuje tři odbory – odbor Aplikací, odbor Infrastruktury a odbor 

HelpDesk. Odbor Aplikací se stará o nastavení a funkčnost standardních aplikací 

(především informačního systému SAP a elektronické pošty MS Office Outlook 2007). 

Odbor Infrastruktury zajišťuje funkčnost veškerého prostředí počítačové sítě přes servery, 

připojení společnosti k Internetu, vzájemnou kompatibilitu software se síťovým 

nastavením na počítačích, automatické spouštění potřebných služeb a instalací. Odbor 

HelpDesku se zaměřuje na správu a podporu uživatelů, na instalace operačního systému a 

potřebných aplikací na všech kancelářských počítačích ve společnosti a na řešení 

softwarových i hardwarových problémů na těchto PC. Při takto vysokém počtu uživatelů 

na jednoho pracovníka podpory (přibližně 350 uživatelů) je obtížné řešit problémy 

s výpočetní technikou, pokud není nastavena jednotná politika pro uživatelské prostředí. 

Jakákoliv změna v této politice je časově velmi náročná jak na testování, tak na samotné 

nasazení na všech počítačích.  

2.1 Hardware  

Struktura HW je rozdělena na koncové stanice a síťovou část. Ve společnosti je 

k počítačové síti připojeno přibližně 1500 koncových stanic, z toho 85% desktopů a 15% 

notebooků. V Litvínově je serverová farma s virtuálními servery a několik starších serverů 

fyzických, v ostatních lokalitách jsou pouze fyzické servery.  

2.1.1 Koncové stanice 

Výhodou při pořizování výpočetní techniky je, že veškerá technika je již po několik 

let kupována od jednoho výrobce - firmy DELL. Nevýhodou je postupný nákup techniky 

v malých objemech, čímž došlo k nákupu rozdílných modelů PC podle roku pořízení. 

V následujících tabulkách 1 a 2 jsou uvedeny typy, přibližné počty a základní hardwarová 

konfigurace desktopů a notebooků, které uživatelé mají v užívání.  
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Tabulka 1 - Typy a HW konfigurace desktopů 

Typ desktopu Procesor RAM HDD Počet 

GX280 Pentium 4,  2800 MHz 512 MB 40 GB 148 

GX520 Pentium D 3066 MHz 512 MB 75GB 91 

GX620 Celeron 3066 MHz 512 MB 40 GB 237 

OP745 Celeron 1600 MHz 512 MB 75 GB 128 

OP755 Pentium Dual-Core 1800 MHz 1 GB 75 GB 165 

OP760 Pentium Dual-Core 2500 MHz 2 GB 150 GB 55 

OP780 Pentium Dual-Core 2,6 MHz 2 GB 150 GB 387 

[Zdroj: HP Service Manager] 

 

Tabulka 2 - Typy a HW konfigurace notebooků 

Typ notebooku Procesor RAM HDD Počet 

D610 Pentium M  1730 MHz 512 MB 40 GB 36 

D620 Core 2  1666 MHz 512 MB 40 GB 128 

D420 Core Duo 1200 MHz 1 GB 60 GB 13 

D630 Core 2   1800 MHz 1 GB 75 GB 69 

D430 Core 2   1200 MHz 1 GB 60 GB 10 

E4200 Core 2   1600 MHz 512 MB 120 GB 23 

E4310 Core i5  2530MHz 2 GB 120 GB 23 

E6400 Core 2   2400 MHz 2 GB 150 GB 21 

E6520 P7 Family  2200 MHz 3 GB 480 GB 5 

[Zdroj: HP Service Manager] 
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2.1.2 Servery 

Pro ukládání a správu dat je v Unipetrolu, a.s. jedna datová farma a několik serverů. 

V každé lokalitě jsou počty serverů a jejich struktury přizpůsobeny poskytovaným 

službám, počtu uživatelů a připojených koncových stanic. Jelikož se i datová část vyvíjela 

postupně a podle situace ve struktuře společnosti, je v každé lokalitě používána jiná 

strategie přístupu uživatelů k datům na serverech. 

Lokalita v Litvínově má nejrychlejší síťové linky, je v ní k dispozici rozsáhlá datová 

farma, která obsahuje osm vysoce výkonných serverů DELL PowerEdge R900 se 128 GB 

paměti pro více než sto virtuálních aplikačních serverů. Každý server R900 je do sítě 

připojen přes dva síťové switche, každý s 12 síťovými kartami, pro spolehlivý a rychlý 

přístup k datům. Ke každé R900 je přes dva HBA připojeno diskové pole o celkové 

kapacitě 20 TB. K tomuto diskovému poli je připojen i NAS, jeho virtuální servery 

obsluhují sdílená data uživatelů. Každý uživatel vidí a může použít ke čtení i zápisu (podle 

přidělených práv k dané oblasti) dva aplikační servery pro celou lokalitu, sdílené svazky 

z datových serverů (rozdělení dle úseku a odboru) a svůj vyhrazený prostor home 

directory, který je omezen kapacitou 200 MB pro každého. Všechny tyto disky se mapují 

pomocí login scriptu. Příklady mapovaných disků jednotlivým úsekům jsou na obrázku 2. 

Rozdělení uživatelů v doméně neodpovídá organizační struktuře společnosti, protože ta se 

velmi často mění a není v silách odboru Infrastruktury na tyto změny včas reagovat.  

 

 

Obrázek 2 - Příklady mapování disků v lokalitě Litvínov [Vlastní zdroj] 
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Přístupy k dalším aplikačním serverům jsou přidělovány dle konkrétní činnosti 

uživatelů pomocí členství ve skupinách. Je zde i několik starších serverů, např. faxový 

server, který nelze virtualizovat z důvodu použití speciálního hardware. Dále jsou to i 

servery Lotus Notes pro aplikační databáze. Výhledově se tyto servery budou rušit.  

Ostatní lokality nemají tak rozsáhlé serverové vybavení, neboť toho není potřeba. 

V Praze jsou tři menší fyzické servery a jeden výkonný, na němž se provozují čtyři 

virtuální servery. Mapování disků uživatelů se provádí ručně podle pracovní náplně daného 

pracovníka, což je nejednotné a pro správu problematické. V Pardubicích jsou dva servery 

PowerEdge R900 s asi 20 virtuálními servery, tato lokalita se připojila k celopodnikové síti 

teprve nedávno, zatím zde probíhá migrace objektů AD do domény ug.cz bez dalších akcí. 

V Bratislavě je server pro provoz tří virtuálních serverů, stejně tak v Kralupech nad 

Vltavou, odkud bude v nejbližší době probíhat stěhování uživatelů i techniky do Prahy. 

Z důvodu větší vzájemné provázanosti pracovních činností jednotlivých společností 

skupiny dochází často k problémům při sdílení dat mezi lokalitami. Zde se nejvíce 

projevuje nejednotnost v přístupech k datům. 

Servery pro provoz systému SAP a elektronické pošty Microsoft Exchange jsou 

fyzicky umístěné v Polsku v IT PKN Orlen a nepatří do správy Úseku IT. 

Ve všech lokalitách je denně prováděno zálohování dat uložených na serverech. 

2.1.3 Počítačová síť 

Připojení koncových stanic do počítačové sítě zajišťuje odbor HelpDesk, ostatní 

zařízení připojuje odbor Infrastruktury. Síť je typu Ethernet. Podporované síťové operační 

systémy jsou UNIX a MS Windows. Podporovaný síťový protokol je TCP/IP. Odbor 

Infrastruktury přiděluje a eviduje pevné síťové adresy zařízení, u kterých to vyžadují 

speciální technologické aplikace. Ostatní zařízení získávají IP adresu z DHCP serveru. 

2.1.4 Tiskárny 

Veškerá zařízení, která slouží k tisku (tiskárny, plottery, scannery, kopírky) jsou 

majetkem externí společnosti. Ta se v rámci outsourcingu stará o dodávání papíru a tonerů, 

opravy všech strojů v domluveném čase a ve spolupráci s odborem Infrastruktury  

o automatické instalace ovladačů dle potřeb a lokalit uživatelů.  
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2.2 Software 

Z důvodu nejasné koncepce při pořizování SW je ve společnosti zakoupena řada 

aplikací s podobným účelem. Od společnosti Microsoft je k dispozici MS Open Licence 

Program pro všechny uživatele, u jiných aplikací je zakoupena licence na určitý počet 

instalací, další jsou zakoupeny jednotlivě podle požadavku a pracovní náplně uživatelů. 

Instalační média jsou uložena v Úseku IT na určeném místě a podle potřeb se příslušným 

uživatelům instalují. Instalace provádí odbor HelpDesku.  

2.2.1 Operační systém 

Jako operační systém se na všech koncových stanicích používá MS Windows XP 

OEM v české, slovenské nebo anglické verzi.  

2.2.2 Standardní aplikace 

Antivir – Symantec
TM

 Endpoint Protection, instaluje se při zařazení koncové stanice 

do domény, denně se provádí update virového souboru. 

Elektronická pošta – klient MS Office Outlook 2007, limit schránky běžného 

uživatele je 500 MB, vedoucí pracovník má k dispozici 2 GB. Server MS Exchange je 

umístěn v Polsku. Po vyčerpání kapacity schránky je možno provádět archivaci. Přechod 

na tento software vyvolal první velkou plošnou výměnu starších typů PC. Přesto 

došlo u ostatních typů s operační pamětí 512 MB k jejich značnému zpomalení.  

Kancelářský software - Microsoft Office 2003 + Sada Compatibility Pack pro systém 

Office 2007, instalují se ve verzi Standard nebo Profesional dle požadavku.  

Elektronická evidence docházky – Evidence2000 od firmy DUHA systém spol. s r.o., 

je ve webové verzi pro všechny zaměstnance společnosti, vedoucí pracovníci mají 

nainstalovaného plného klienta pro možnost editace docházky svých podřízených. 

Aplikační databáze pod Lotus Notes – verze 6.5, původně byla tato aplikace 

využívaná jako elektronická pošta, která umožňovala i vytváření drobných databází. 

V současné době je možné zde nalézt starou el. poštu, případně archiv a dále například 

vyúčtování telefonů, personální infoportál, organizační strukturu společnosti, Workflow 

smluv, různé databáze organizačních jednotek k ukládání např. zápisů z porad, plánů 

dovolených apod. Postupně se všechny tyto databáze budou nahrazovat a rušit. Instalace 
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této aplikace je rozdílná pro desktopy a notebooky. U desktopů jsou hlavní inicializační 

soubory uloženy v prostoru síťového disku určeného pro privátní využití každého 

uživatele, tím je potřeba být při použití této aplikace připojen k síti, na harddisku je 

uložena pouze základní instalace. U notebooků jsou všechny soubory uloženy na harddisku 

a je možno Lotus Notes spouštět i mimo síť v režimu off-line. 

Adobe Reader – aplikace pro čtení souborů s příponou *.pdf, naistalována v různých 

verzích (6.0, 7.0, 8.0, 9.0) v českém nebo anglickém jazyce. 

Internet Explorer – webový prohlížeč společnosti Microsoft - verze 6.0 Využíván i 

pro Intranet – vnitřní informační systém společnosti. 

ISDL – systém pro řízení dopravy a logistiky jak silniční tak železniční. 

VIS – výrobní informační systém. 

ISA – informační systém pro správu a řízení areálu. 

SAPGUI – klient verze 7.10 – informační systém, který zahrnuje veškeré účetnictví a 

správu financí. Obsahuje moduly finanční účetnictví, daně, controlling, management 

jakosti, materiálové hospodářství a nákup, odbyt, personalistika a mzdy, řízení projektů a 

investic, bankovnictví, údržba, výroba. SAP je rozdělen pro každou firmu skupiny 

Unipetrol zvlášť (Benzina, Unipetrol, Paramo, Doprava, Uniraf Slovensko, Unitrade, HR) 

v produktivní, testovací a vývojové verzi. O nastavování a správu tohoto systému se stará 

celý odbor Aplikací ve spolupráci s externí firmou. 

2.2.3 Ostatní software 

Ve společnosti je na PC naistalována řada dalších aplikací, které ale využívá jen 

určitá skupina uživatelů podle svého pracovního zaměření. V tabulce 3 je uveden přehled 

těch nejčastěji se vyskytujících.  

Počet uživatelů, kteří tyto SW používají, se pohybuje mezi desítkami až několika sty. 

Instalace SW jednotlivým uživatelům se provádí přes přiřazení uživatele do příslušné 

skupiny v AD, tím jsou mu dána práva k instalačním zdrojům. Některé aplikace se 

kompletně instalují na harddisk, některé mají na harddisku pouze klienta a data jsou 

umístěna na serveru, u jiných je na plochu PC umístěn pouze odkaz na spouštěcí soubor, 

který je i s daty umístěn na síti. 
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Tabulka 3 - Přehled ostatních aplikací 

Název SW Výrobce Popis 

LIMS Simatic IT 

Unilab 6.3 

Siemens AG Laboratorní informační systém  

PHD Uniformance 

Desktop 

Honeywell International Procesní datový sklad  

Voloview Informative Graphics 

Corporation 

Prohlížeč souborů *.dwg, verze r. 

2008 

MS Project Microsoft Verze 2000, 2003, 2007 standard 

MS Visio Microsoft Verze 2003, 2007 

Daňová kancelář Atlas consulting spol. s r. o. Výpočet daní, každý rok update dle 

platné legislativy  

Evidence odpadů Inisoft spol. s r. o. Verze 8.3.6.3   

Lexikon kovů Verlag Dashofer spol. s r. o. Verze 1.9   

Helios Orange Asseco Solutions, a.s. Cla a spedice   

Software602 Form 

Filler 

Software602 a.s. Dokumenty s právním účinkem 

Kros plus ÚRS Praha, a.s. SW na tvorbu rozpočtů, kalkulací a 

sledování stavebních zakázek   

Energis Instar ITS Ostrava, a.s. Řízení podnikové energetiky 

[Vlastní zdroj] 

2.3 Bezpečnostní politika IT 

Na bezpečnost v IT se klade velký důraz, v celém rozsahu je popsána ve 

vnitropodnikové směrnici Informatika – Obecná pravidla práce s ICT zdroji. Zde uvádím 

pouze několik bodů, s kterými se uživatelé nejčastěji setkávají. 
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Počítačová síť společnosti je chráněna proti přístupům neoprávněných uživatelů 

systémovými nástroji jak zvenčí, tak zvnitřku společnosti.  

Uživatel sítě je jednoznačně definován svým uživatelským jménem a heslem. Heslo 

musí mít minimálně 8 znaků a musí obsahovat nejméně tři ze čtyř skupin znaků (malá 

písmena, velká písmena, číslice, speciální znaky). Platnost hesla je maximálně 180 dní. 

Heslo nesmí uživatel nikomu sdělovat ani ho mít zapsané na dostupném místě. Pokud je 

nutno ho sdělit správci sítě, musí uživatel heslo po ukončení zásahu okamžitě změnit.  

Přístupy k jednotlivým aplikacím jsou dle úrovně zabezpečení chráněny dalšími 

systémovými prostředky, například dalšími hesly, přidělenými přístupovými právy na 

spouštěcí zdroje, přidělenými profily dle potřeby k pracovní činnosti. 

Většina uživatelů má omezená práva, která jim neumožňují instalace nevhodných 

aplikací. 

Proti zneužití dat na počítačích typu notebook při ztrátě nebo krádeži těchto zařízení 

je na každém z nich zašifrován harddisk aplikací SafeGuard Easy 4.40. Heslo do šifrování 

musí obsahovat všechny čtyři skupiny znaků a opět mít minimálně 8 znaků. Pokud je heslo 

zadáváno nesprávně, postupně se prodlužuje doba zobrazení přihlašovací obrazovky. 

V případě zapomenutí hesla může heslo změnit správce sítě, pokud je uživatel ve vzdálené 

lokalitě, lze změnit heslo pomocí vygenerování odpovídajícího kódu.  

Pro možnost přístupu do počítačové sítě z venku přes nechráněné linky (VPN) je 

oprávněným uživatelům přiděleno další přístupové jméno a heslo. 

Při přihlašování do operačního systému je nutno použít stisk kláves 

CTRL+ALT+DEL, jméno předcházejícího přihlášeného uživatele je vymazáno. 

Na všech počítačích musí být zaheslován bios, toto opatření neumožňuje změnit 

bootovací jednotku neoprávněným osobám.  

Ve skupině není na počítačích podporováno sdílení adresářů, disků, ani dalších 

zařízení.  
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2.4 Software pro správu IT 

Pro správu uživatelů a koncových stanic připojených k síti jsou používány nejčastěji 

dvě aplikace – AD konzole a Goverlan. Pro evidenci a řešení problémů uživatelů je 

k dispozici aplikace HP Service Manager. 

Active Directory Users and Computers – verze 5.2, tato aplikace je součást produktu 

Microsoft Management Console 3.0, slouží pro správu všech objektů na síti – PC, 

uživatelů, skupin, kontejnerů. Je v ní vytvořena struktura všech domén společnosti. 

Objekty jsou uspořádány ve stromové struktuře podle struktury organizační. Ale 

v současné době jí úplně neodpovídají, protože v minulosti došlo k několika rychlým a 

závažným změnám v organizační struktuře společnosti, na které nebyl odbor Infrastruktury 

schopen zareagovat i změnou AD. Každé jméno objektu musí být jedinečné. Přiřazováním 

objektů do skupin se objektu přidělí určitá práva k adresářům na serverech. U každého 

objektu je popis, k čemu se využívá. U uživatelů je například uvedeno plné jméno, telefon, 

zařazení do organizační struktury, jméno společnosti, název pracovní funkce, číslo stavby a 

kanceláře, přiřazené skupiny přístupů a další nutné informace.  

Goverlan Version 6 – tato aplikace je nejčastěji využívána k dálkovému sdílení 

obrazovky, klávesnice a myši koncové stanice. Velmi často se toto dálkové připojení 

používá k rychlému řešení problémů u uživatelů bez nutnosti výjezdu na místo. Dálkový 

přístup mohou použít pouze správci sítě, kteří mají k počítačům objektová práva, a uživatel 

musí dát s tímto přístupem souhlas na své obrazovce. Tento program umožňuje zjistit 

hardwarové a softwarové prostředí na PC, přidělit uživateli potřebná práva, vyexportovat 

různé statistiky, instalovat dálkově SW včetně povýšení práv nutných pro instalaci.  

HP Service Manager – verze 7.11 od firmy Hewlett Packard Development Company. 

Webové rozhraní tohoto programu umožňuje uživateli elektronicky zaznamenat problém či 

poruchu týkající se výpočetní techniky. Plný klient této aplikace je nainstalován na PC 

všech řešitelů. Operátorky na HelpDesku zpracují došlý požadavek a postoupí jej příslušné 

řešitelské skupině, případně zavedou nový požadavek na základě telefonického či osobního 

hovoru. Celý systém je propojen s elektronickou poštou, je zde možné nastavit schválení 

určité činnosti každým zaměstnancem společnosti, který má k počítačové síti přístup, 

přerozdělit dílčí úkoly dalším řešitelům, hlídá termíny plnění požadavků. 
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2.5 Souhrn 

Z důvodu nejasné koncepce při pořizování SW jsou na koncových stanicích 

nainstalovány aplikace různých verzí. Data nejsou ukládána na discích pouze v profilech 

uživatelů, ale na různých místech, kde je obtížné dohledání při havárii disku, je zde velké 

množství soukromých a nevhodných dat jako jsou filmy, videa, audia a soukromé obrázky. 

Mnoho uživatelů má administrátorská práva, která jim umožňují instalovat různý SW, 

měnit na PC oprávnění.  

Starší typy desktopů (GX280, GX520 a GX620) a notebooků (D610, D620, D420) 

jsou technicky zastaralé a nedostačující pro kvalitní práci, zvláště od doby nasazení 

elektronické pošty MS Office Outlook 2007. Stejně tak nevyhovuje operační paměť u PC, 

kde nedosahuje její velikost alespoň 2 GB. 

Ve společnosti je z historických důvodů (reorganizace firmy) propojeno několik AD 

domén, ve kterých nejsou uplatňována stejná nastavení a politiky. Tím jsou způsobené 

velké rozdíly například v pojmenování objektů nebo v přístupech k datům na serverech. 

Struktura jednotlivých domén neodpovídá struktuře organizační, protože organizační 

struktura společnosti se často mění a je velmi obtížné strukturu počítačové sítě přetvořit 

zvláště s ohledem na sdílené přístupy uživatelů k datům. V nejbližší době plánuje odbor 

Infrastruktury sjednocení celé společnosti Unipetrol do jedné domény. 
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3. POŽADAVKY NA NOVÉ PROSTŘEDÍ 

Požadavky na jednotné prostředí, které má být nastaveno na všech koncových 

stanicích všech společností skupiny, byly stanoveny vedením IT PKN Orlen a schváleny 

vedením skupiny Unipetrol.  

Toto nové prostředí musí splňovat podmínky pro jednotnou síťovou správu tak, aby 

spravování operačního systému, aplikací a síťového nastavení bylo co nejjednodušší a ve 

stejné konfiguraci včetně aktualizací. Dále je nutné, aby nově nastavené prostředí 

odpovídalo bezpečnostním normám společnosti pro využití výpočetní techniky.  

Jedná se zejména o tyto body: 

- Z důvodu aplikování jednotných politik v celé skupině je nutné vytvořit uspořádání o 

jediné AD doméně. 

- Stejné nastavení počítačů ve všech společnostech skupiny, které se zajistí instalací 

pomocí jedné verze image. 

- Sjednocení verzí využívaných softwarových prostředků. 

- Oddělení diskového prostoru pro software a operační systém od prostoru pro data. 

- Nastavení jednotného přístupu k síťovým zdrojům a aplikacím, používání jednotného 

login scriptu ve všech lokalitách. 

- Nastavení práv uživatelů tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do 

konfigurace systému a aplikací, ale tak, aby nebyli uživatelé omezeni při výkonu své 

pracovní činnosti. 

- Pojmenování koncových stanic, které zohledňuje, zda se jedná o desktop nebo notebook 

a zahrnuje jednoznačnou identifikaci, která je nezávislá na uživateli. 

- Nastavení plochy PC dle návrhu PR tak, aby odpovídala jednotnému vizuálnímu stylu. 

- Jednoduché udržení jednotného stavu operačního systému a aplikací pomocí GPO. 
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4. NÁVRHY STANDARDŮ UŽIVATELSKÝCH STANIC 

Při vytváření návrhu standardů uživatelských stanic je základním předpokladem 

provedená migrace všech objektů (kontejnerů, uživatelů, počítačů, skupin atd.) ze všech 

subdomén do jedné domény, která je platná pro celou skupinu Unipetrol. Tuto migraci 

provádí odbor Infrastruktury. 

4.1 Hardware 

Z důvodu nedostatečné kapacity starších koncových stanic je nutno vyměnit modely 

desktopů GX280, GX520 a GX620 za nový typ DELL OptiPlex 790 (obrázek 3) v 

konfiguraci - procesor P7 Family 3100 MHz, RAM 2 GB, HDD 240 GB. Obdobně u 

notebooků doporučuji vyřadit modely D610, D620 a D420, nahradit je novými typy E4310 

a E6410 v konfiguraci – procesor Core i5 2666 MHz, RAM 2 GB, HDD 240 GB.  Dále je 

potřeba doplnit paměti RAM do desktopů OP745, OP755 a do ostatních typů notebooků na 

kapacitu 2 GB. 

 

Obrázek 3 - DELL OptiPlex 790 [Zdroj 7] 

 

Počítače, které jsou instalovány novým způsobem, se pojmenují UD-xxxxxxx 

(u desktopů) nebo UN-xxxxxxx (u notebooků), kde xxxxxxx odpovídá výrobnímu číslu 

počítače. 
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4.2 Jednotná verze image 

Vytvoření jednotné verze image, pomocí které se naistalují všechny koncové stanice 

skupiny Unipetrol, je operace velmi složitá, pracná a zdlouhavá a zabývají se tím 

proškolení kolegové. Používají aplikaci SCCM firmy Microsoft. 

Nejprve je třeba nainstalovat vzorovou koncovou stanici, která odpovídá daným 

požadavkům IT PKN Orlen a kterou odsouhlasí specialista bezpečnosti IT a vedoucí 

odborů Infrastruktura, Aplikace a HelpDesk.  

Pomocí nástroje Fdisk se rozdělí harddisk na C: a D:, pro instalaci operačního 

systému se použije Windows XP Corporate Edition (z důvodů licencí), pro instalaci 

aplikací skupiny Microsoft opět Corporate Edition, upraví se v registrech umístění profilů, 

připraví se prostor na disku D:, doinstalují se všechny potřebné aplikace (MS Office 2003, 

MS Office Outlook 2007, prohlížeč Internet Explorer 8.0, prohlížeč *.pdf souborů Adobe 

Reader X, klient informačního systému SAP 7.20, klient aplikačních databází Lotus Notes 

a elektronický docházkový systém Evidence 2000), nastaví se potřebná práva. 

Pomocí dalšího nástroje se z takto připraveného prostředí odstraní veškeré ovladače, 

které jsou závislé na hardware. Pak se vytvoří instalační balíček, který obsahuje i postup, 

jak dokončit instalaci a kde se najdou příslušné ovladače pro daný typ PC. Po otestování je 

výsledkem instalační médium, které lze umístit na flashdisk  a z něj nainstalovat na 

všechny koncové stanice jednotné prostředí.  

Image je vytvořena v české, slovenské a anglické verzi.  

4.3 Jednotné verze operačního systému a aplikací 

Jednotné prostředí se dá nastavit stejnou verzí image, ale je potřeba jednotné 

prostředí i udržet v delším časovém horizontu.  

Aktualizace produktů Microsoft se provádí ze serveru WSUS. Tím je možné 

instalovat jen ty aktualizace, které jsou potřeba a které jsou otestované. Také se tímto 

zabrání, aby si uživatelé sami instalovali aktualizace z Internetu. Pro instalace update 

ostatních aplikací se používá SCCM. 
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Pro sjednocení verze aplikací navrhuji u MS Project verzi 2007, u MS Visio také 

verzi 2007, pro webový prohlížeč Internet Explorer verzi 8, pro prohlížeč *.dwg souborů 

verzi roku 2012.   

U aplikací LIMS Symatic IT Unilab 6.3, PHD Uniformance Desktop, Daňová 

kancelář, Kros plus, Lexikon kovů, Evidence odpadů a dalších se provede změna verze 

průběžně dle potřeby a dle vydaných upgrade.  

U aplikací ISDL, VIS, Helios Orange, ISA, Medis Alarm a dalších mají uživatelé pro 

spuštění k dispozici pouze odkazy na ploše, update se provede pouze na sdíleném adresáři, 

kde je aplikace umístěna.  

Kontroly koncových stanic připojených do domény ug.cz provádí SCCM (modul SW 

a HW Inventory), které shromažďuje veškeré informace o hardware, software i datech a 

vytváří z nich reporty dle požadavků (modul Reporting).  

4.4 Návrhy změny struktury Active Directory a přístupů k diskům 

Active Directory je distribuovaná adresářová služba od firmy Microsoft a umožňuje 

správu počítačové sítě pro počítače s operačním systémem Microsoft Windows ve 

firemním prostředí Microsoft. Je součástí Windows Server 2000/2003, nověji 2008. AD 

v sobě zahrnuje řadu služeb. Jeho hlavní úloha je poskytování centrálních služeb pro 

autentizaci a autorizaci, tedy správa účtů. Další funkce, například Group Policy, umožňuje 

spravovat politiky jednotlivých PC a instalovat hromadně a vzdáleně aplikace. AD bývá 

silně provázáno s DNS. Objekty vytvořené v AD (např. uživatel, skupina) vlastní 

jednotlivé informace o těchto objektech. Objekt je pojmenovaná skupina atributů, které 

reprezentují síťový prostředek. Objekty, které mohou obsahovat jiné objekty, se nazývají 

kontejnery. Kontejnery můžeme libovolně vnořovat do sebe a vytvářet hierarchickou 

strukturu, která usnadňuje správu sítě.  

Současná struktura AD skupiny Unipetrol nevyhovuje při jednotné správě sítě hlavně 

v oblasti sdíleného přístupu k datům a jednotného mapování disků ve všech společnostech. 

V následujících bodech navrhuji několik možností struktury AD a z nich vyplývající 

jednotné přístupy k datům na serverech. 
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4.4.1 Návrh struktury AD a přístupů k diskům dle struktury organizace 

Nejčastěji struktura AD odráží strukturu organizace. Jelikož je organizační struktura 

všech společností Unipetrol, a.s. velmi rozsáhlá, jednotlivé typy útvarů se v ní opakují a 

pro prezentaci návrhu není tohoto rozsahu potřeba, vytvářím návrh struktury AD (obrázek 

5) dle modelu organizační struktury fiktivní firmy (obrázek 4). Model obsahuje zastoupení 

všech typů útvarů a vztahů mezi nimi. Tím se tyto útvary a vztahy promítnou i do návrhu 

struktury AD, jehož logiku lze použít pro všechny společnosti skupiny. Zkratky názvů 

jednotlivých útvarů v AD se získají z pojmenování útvarů v organizační struktuře.  

V první úrovni pod hlavním kontejnerem (SP1) jsou vytvořeny kontejnery Groups, 

vedení společnosti (1VED), jednotky (JESL), odborů (OBUI, OKJA) a úseků (UTCH, 

UEKP). Všechny tyto útvary jsou organizačně na stejné úrovni.  

Kontejner Groups obsahuje podsložky Apl a Org. V kontejneru Apl se vytvoří 

skupiny, které zajišťují přístup uživatelů celé společnosti SP1 k určitým aplikacím (název 

aplikace i s cestou ke spouštěcímu souboru je uveden v položce description) nebo 

k určitým datům (opět je cesta uvedena v položce description). Název skupiny je ve 

formátu XXXXX_L , kde XXXXX je zkrácený popis aplikace či dat, ke kterým se skupina 

vztahuje, má maximálně osm znaků psaných velkými písmeny, „_L“ znamená, že se jedná 

o skupinu typu Local. 

 V kontejneru Org je pouze skupina _ORG_SP1_ALL_L, „_ORG“ určuje, že se 

jedná o skupinu organizační, „_SP1“ značí název společnosti a „_ALL“ určuje, že tato 

skupina obsahuje pouze další skupiny odborů, úseků, jednotek nebo vedení 

(_ORG_1VED_L, _ORG_JESL_ALL_L, _ORG_OBUI_L, _ORG_OKJA_L, 

_ORG_UTCH_ALL_L, _ORG_UEKP_ALL_L). Skupiny s přídavkem „_ALL“ 

neobsahují uživatele. Všechny organizační skupiny slouží ke správnému namapování disků 

jednotlivým uživatelům jednotným login scriptem pro celou skupinu Unipetrol. Vztahy 

mezi organizačními skupinami a mapováním disků jsou popsány na konci této kapitoly. 

V každém z kontejnerů odborů (OBUI, OKJA), vedení společnosti (1VED), jednotek 

(JESL) a úseků (UTCH, UEKP) jsou vytvořeny další tři kontejnery – Computers, Groups a 

Users.  
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Obrázek 4 - Organizační struktura fiktivní firmy [Vlastní zdroj] 
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Obrázek 5 - Návrh struktury AD dle organizační struktury fiktivní firmy [Vlastní zdroj] 

 

V kontejnerech Computers jsou umístěny objekty koncových stanic užívané uživateli 

z daného organizačního útvaru. Názvy PC jsou ve formátu UD-xxxxxxx (desktop) nebo 

UN-xxxxxxx (notebook), kde xxxxxxx je výrobní číslo počítače. V kontejnerech Users 

jsou zařazeny účty uživatelů z daného organizačního útvaru. Název těchto účtů je tvořen 
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maximálně osmi písmeny – začátek příjmení bez diakritiky. V případě, že se příjmení ve 

společnosti opakuje, přidá se začátek křestního jména tak, aby název účtu byl jedinečný 

v celé AD doméně. V kontejneru Groups jsou opět podsložky Apl a Org, platí pro něj 

stejná pravidla jako pro kontejner Groups vytvořený v úrovni N-1. Jen přístupy skupin se 

vztahují k aplikacím a datům pouze pro organizační útvar, ve kterém je kontejner Groups 

vytvořen. 

Pouze v kontejnerech Org u úseků nebo jednotky (UTCH, UEKP, JESL) je skupin 

více. Nastavení adresářů u mapovaných disků se provádí do úrovně N-2 nebo na úroveň 

odborů (pokud jsou již na úrovni N-1). Z tohoto důvodu je nutné do kontejneru Org u 

úseků a jednotky zařadit i organizační skupiny odborů v úrovni N-2 a skupinu pro vedení 

úseku nebo jednotky. Pro jednotku JESL jsou zde tedy zařazeny skupiny 

_ORG_JESL_ALL_L, _ORG_VEJE_L, _ORG_OTEN_L, _ORG_VVOH_L, 

_ORG_UOBD_L a _ORG_UVYE_L. Pro úsek UTCH jsou to skupiny _ORG_VEUT_L, 

_ORG_OTSR_L, _ORG_OUDR_L a _ORG_UTCH_ALL_L a pro úsek UEKP jsou to 

skupiny _ORG_VEUE_L, _ORG_OFRE_L, _ORG_OVFA_L a _ORG_UEKP_ALL_L. 

Vzájemné vnořování skupin je graficky znázorněno na obrázku 6. Každý uživatel 

musí být zařazen právě do jedné organizační skupiny.  

Příslušné zkratky pro názvy jednotky, úseků a odborů odpovídají zkratkám těchto 

útvarů uvedených v organizační struktuře fiktivní firmy. Plný název těchto útvarů je 

uveden v položce Description daného kontejneru. 

Všechny vytvořené organizační skupiny využiju k přidělování práv uživatelů ke 

sdíleným adresářům na serveru. Pomocí jednotného login scriptu se všem uživatelům 

mapují stejné disky s daty všech společností a o přístupu k datům rozhoduje členství 

v patřičné organizační nebo aplikační skupině. Na obrázku 7 je návrh struktury adresářů 

jednoho mapovaného disku dle výše vytvořené struktury AD pro fiktivní společnost. 
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Obrázek 6 - Vnořování skupin z kontejneru Org [Vlastní zdroj] 
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Obrázek 7 - Struktura adresářů dle organizační struktury fiktivní firmy [Vlastní zdroj] 

 

Takto navržená struktura AD a přístupů k datům je vhodná v případě, že pro celou 

společnost je k dispozici jedno velké úložiště dat – datová farma v jedné lokalitě. V tabulce 

4 je navrženo mapování disků dle skutečných společností Unipetrol, a.s. Disky se zobrazí 

pouze uživatelům, kteří mají na daná data přístup. Velkou předností tohoto přístupu 

k datům je jednotné spravování úložiště dat v celé společnosti a jednotně nastavené 
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zálohování, čímž se snáze vyloučí chyby a nesystematičnosti, které mohou při těchto 

činnostech vzniknout.  

Tabulka 4 - Navržené mapování disků uživatelů 

Mapovaný disk Pojmenování Poznámka 

A, B disketa Již se nepoužívá 

C místní disk Operační systém, aplikace 

D místní disk Data uživatelů 

E  CD, DVD 

F, G, H  Externí disky 

I mailarchiv Archiv Lotus Notes 

K k Sdílená data skupiny Unipetrol 

L l Instalační SW – pouze pro správce sítě 

M home Data jednotlivých uživatelů na síti 

N AS Data Unipetrol, a.s. – vedení společnosti 

O BEN Data Benzina, s.r.o. 

P PAR Data Paramo, s.r.o. 

Q UND Data Unipetrol Doprava, s.r.o. 

R RPA Data Unipetrol RPA, s.r.o. 

S SSC Data Unipetrol SSC, s.r.o. 

J, T - Z  Volné 

  [Vlastní zdroj] 

4.4.2 Návrh struktury AD a přístupů k diskům dle lokalit společnosti 

Skupina Unipetrol má působiště v několika lokalitách a v případě připojení místního 

serveru v každé lokalitě, je vhodnější uspořádání struktury AD a přístupů k datům dle 

lokalit. Není potřeba přenášet všechna data po síti WAN, dojde tím k rychlejším přístupům 

k datům a k uvolnění sítě mezi lokalitami. Tento návrh odpovídá skutečnému rozmístění 
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skupiny Unipetrol. V tabulce 5 je znázorněno, která společnost sídlí v kterých lokalitách. 

Zařazení objektů, které nejsou v uvedených lokalitách, je do nejbližší lokality, ze které je 

zároveň poskytována podpora IT. 

 

Tabulka 5 - Lokality společností skupiny Unipetrol 

 Kolín Kralupy Litvínov Pardubice Praha 

Benzina, s.r.o. (BEN)     X 

Paramo, a.s. (PAR) X   X  

Unipetrol Doprava, s.r.o. (UND) X X X X  

Unipetrol RPA, s.r.o. (RPA)   X X X 

Unipetrol Services, s.r.o. (SSC) X  X X X 

Unipetrol, a.s. – vedení 

společnosti (AS) 

 X X  X 

[Vlastní zdroj] 

 

V první úrovni AD jsou vytvořeny kontejnery s jednotlivými názvy lokalit (Kralupy, 

Kolin, Litvinov, Pardubice, Praha). Pod každým z těchto kontejnerů jsou založeny 

kontejnery Computers, Groups a Users (obrázek 8).  

V kontejneru Computers jsou objekty všech PC, které jsou v dané lokalitě připojeny 

do domény. Jejich pojmenování odpovídá formátu UD-xxxxxxx (desktop) nebo UN-

xxxxxxx (notebook), kde xxxxxxx je výrobní číslo PC. V kontejneru Users jsou objekty 

všech uživatelů. Název těchto objektů je tvořen maximálně osmi písmeny – začátek 

příjmení bez diakritiky. V případě, že se příjmení ve společnosti opakuje, přidá se začátek 

křestního jména tak, aby název účtu byl jedinečný. 
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Obrázek 8 – Návrh struktury AD dle lokalit [Vlastní zdroj] 
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Obrázek 9 - Struktura adresářů serverů dle lokalit [Vlastní zdroj] 
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V kontejneru Groups jsou vytvořeny podsložky Apl a Org. V kontejneru Apl se 

vytvoří skupiny, které zajišťují přístup uživatelů celé lokality k určitým aplikacím (název 

aplikace i s cestou ke spouštěcímu souboru je v položce description) nebo k určitým datům 

(opět je cesta uvedena v položce description). Název skupiny je ve formátu XXXXXX_L, 

kde XXXXXX je zkrácený popis aplikace či dat, ke kterým se skupina vztahuje, má 

maximálně osm znaků psaných velkými písmeny, _L znamená, že se jedná o skupinu typu 

Local. 

V kontejneru Org jsou založeny skupiny, které umožňují jednotné nastavení 

přístupových práv uživatelů ke sdíleným datům společností v dané lokalitě. Formát názvu 

těchto skupin je _ORG_XXX_YYY_L, kde „_ORG“ určuje, že se jedná o skupinu 

organizační, „_XXX“ obsahuje zkratku lokality, „_YYY“ obsahuje zkratku názvu 

společnosti, „_L“ znamená, že se jedná o skupinu typu Local. V případě, že místo _YYY 

je uvedena zkratka _ALL, jde o skupinu, která umožní sdílet určitý datový prostor celé 

lokalitě. Například v lokalitě Kolín jsou skupiny pro sdílení dat jednotlivých společností 

pojmenovány _ORG_KOL_PAR_L (pro společnost Paramo, a.s.), _ORG_KOL_SSC_L 

(pro společnost Unipetrol Services, s.r.o.), _ORG_KOL_UND_L (pro společnost Unipetrol 

Doprava, s.r.o.) a _ORG_KOL_ALL_L pro možnost sdílet data všem uživatelům lokality 

Kolín.  

Na obrázku 9 jsou zobrazeny datové servery v jednotlivých lokalitách a adresáře 

v první úrovni. Je zde znázorněno, které adresáře sdílí jednotlivé společnosti v lokalitě a 

která skupina _ORG_XXX_YYY_L zajišťuje RW práva na daný adresář. Adresáře na 

nižších úrovních je možno vytvářet dle potřeby, přístupy uživatelům je nutné přidělovat 

přes skupiny v AD.  

Je nutné zajistit i možnost sdílení společného datového prostoru pro jednotlivé 

společnosti. S přihlédnutím k výchozí situaci ohledně umístění serverů a počtu uživatelů 

v lokalitách je tento prostor pro společnost Paramo, a.s. vhodné ponechat v Pardubicích, 

pro vedení společnosti Unipetrol, a.s. a Benzina, s.r.o. v Praze a pro zbylé společnosti 

v Litvínově. 

Také prostor pro sdílení dat celé skupiny Unipetrol je s ohledem na počet 

připojených PC a uživatelů do sítě potřeba vytvořit v Litvínově.  
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V tabulce 6 je navrženo mapování disků dle lokalit. Disky se zobrazí pouze těm 

uživatelům, kteří na ně mají přidělen přístup.  

 

Tabulka 6 - Mapování disků dle lokalit 

Mapovaný disk Pojmenování Poznámka 

A, B disketa Již se nepoužívá 

C místní disk Operační systém, aplikace 

D místní disk Data uživatelů 

E  CD, DVD 

F, G, H  Externí disky 

I mailarchiv Archiv Lotus Notes 

K k Sdílená data skupiny Unipetrol 

L l Instalační SW – pouze pro správce sítě 

M home Data jednotlivých uživatelů na síti 

N Kolin Data lokality Kolín 

O Kralupy Data lokality Kralupy 

P Litvinov Data lokality Litvínov 

Q Pardubice Data lokality Pardubice 

R Praha Data lokality Praha 

J, S - Z  Volné 

  [Vlastní zdroj] 

 

4.4.3 Další možnosti navrhování AD a přístupů k diskům 

Další možností je návrh struktury AD striktně dle organizační struktury. To znamená, 

že se v AD nebudou vyskytovat uživatelské účty pojmenované podle jména a příjmení 

zaměstnance, ale podle názvu jeho funkce. Při změně zaměstnance na určité pozici není 
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potřeba odstranit z AD uživatelský účet, ale stačí změnit jen přístupové heslo. Všechna 

práva k síťovým zdrojům zůstanou zachována, nebude již potřeba opětovně žádat o 

přístupy k aplikacím, nebude nutno přeinstalovat PC. Tato varianta vyžaduje stabilní 

organizační strukturu firmy, která se nemění, což není případ skupiny Unipetrol. 

Sdílená data lze také strukturovat dle typu dat. Například jeden server bude využíván 

celou firmou k ukládání fotografií a obrázků, další k ukládání audio a videonahrávek, jiný 

server může obsahovat výkresovou dokumentaci, plány a schémata. Vhodné je i vytvoření 

serveru pro ukládání všech dat ohledně havárií. Mapovat jednotlivé disky je nutno až 

v případě, že uživatel data potřebuje a je zařazen do příslušné skupiny v AD.  
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5. POSTUP INSTALACE UŽIVATELSKÝCH STANIC 

Jednotné uživatelské prostředí je potřeba nastavit na všech koncových stanicích 

pomocí reinstalace operačního systému. Toto je nutné provádět jednotlivě, vždy po 

domluvě s každým uživatelem. 

Postup je rozdílný v případě, že uživatel dostává nový PC jako náhradu za starý, 

nevyhovující stroj a v situaci, kdy se nové prostředí nastavuje na jeho současném PC. 

V obou případech je potřeba zjistit, které aplikace uživatel potřebuje k výkonu pracovní 

činnosti a kde má uložena data. Pokud uživatel užívá nestandardní software, je důležité mít 

k dispozici instalační média s platnou licencí. Dobu trvání reinstalace ovlivňuje i typ 

zařízení, zda se jedná o desktop nebo notebook. V případě notebooku je tato doba 

minimálně 24 hodin z důvodu šifrování harddisku. 

5.1 Nastavení uživatelského prostředí na nové PC 

Při nastavování jednotného uživatelského prostředí na nové PC není potřeba 

zálohovat data uživatele.  

Pro instalaci jednotného nastavení operačního systému se PC spustí z média 

obsahujícího vytvořenou image (např. z flashdisku). Po vyzvání se zadá jméno PC (dle 

uváděné konvence). PC se v průběhu instalace několikrát automaticky restartuje. Po 

dokončení je na počítači nainstalován operační systém a standardní aplikace (SAP, 

Evidence2000, MS Office 2003, Lotus Notes). Po zařazení počítače do domény ug.cz se 

automaticky nainstaluje antivir a centrální tiskárny v dané lokalitě. V AD se počítač 

přesune do odpovídajícího kontejneru. Postupně se nainstalují aktualizace systému 

z WSUS. 

Následně je potřeba nainstalovat zbylé aplikace, které uživatel potřebuje ke své práci. 

Pak se pomocí přihlášení uživatele do systému vytvoří na disku D v adresáři DATA jeho 

profil, nakonfiguruje se klient elektronické pošty a případné další aplikace dle potřeby. 

Nainstalují se potřebné certifikáty. 

V případě, že se jedná o notebook, provede se šifrování harddisku.  
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Dle dohody s uživatelem na době výměny starého PC za nový se (většinou přes 

LAN) překopírují data uživatele na disk D do jeho profilu, a co nejdříve se provede 

výměna PC. Uživatel je omezen v práci jen na dobu přepojení obou PC tj. asi na půl 

hodiny. Starý PC se po určitou dobu zachová v původním stavu. Pokud uživatel zjistí, že 

mu chybí nějaká data nebo nastavení, je možno se k nim vrátit. Po kontrole dat na novém 

stroji dojde k trvalému smazání harddisku starého PC a k jeho likvidaci. 

5.2 Nastavení uživatelského prostředí na stávající PC 

Při nastavování jednotného uživatelského prostředí na PC, na kterém uživatel 

pracuje, je velmi důležité předem zjistit, kde má uložena všechna data, které aplikace 

používá a jak jsou nastaveny, zkontrolovat typy nainstalovaných tiskáren, zjistit všechny 

nainstalované certifikáty a jiné zvláštnosti, které uživatel ke své práci potřebuje. Při 

domluvě termínu je nutné uživatele upozornit, jak dlouho bude reinstalace PC trvat. Tato 

doba je závislá od množství dat, která je potřeba zálohovat, a v případě, že se jedná o 

notebook, počítat s dobou na šifrování harddisku. Při předávání PC k reinstalaci je vhodné 

s uživatelem vyplnit formulář ohledně dat, aplikací a nastavení.  

Před zahájením reinstalace PC je nutné všechna data a certifikáty zálohovat a tyto 

zálohy zkontrolovat, zda jsou funkční. Pokud nelze certifikát zálohovat, je nutné, aby si 

uživatel opatřil včas nový. 

Pro instalaci jednotného nastavení operačního systému se PC spustí z média 

obsahujícího vytvořenou image (např. z flashdisku). Po vyzvání se zadá jméno PC (dle 

uváděné konvence). PC se v průběhu instalace několikrát automaticky restartuje. Po 

dokončení je na počítači nainstalován operační systém a standardní aplikace (SAP, 

Evidence2000, MS Office 2003, Lotus Notes). Po zařazení PC do domény ug.cz se 

automaticky nainstaluje antivir a centrální tiskárny v dané lokalitě. V AD se PC přesune do 

odpovídajícího kontejneru. Postupně se nainstalují aktualizace systému z WSUS. 

Následně je potřeba nainstalovat zbylé aplikace, které uživatel potřebuje ke své práci. 

Pak se pomocí přihlášení uživatele do systému vytvoří na disku D v adresáři DATA jeho 

profil, nakonfiguruje se klient elektronické pošty a další aplikace dle potřeby. Provedou se 

nutná nastavení a případně se doinstalují certifikáty. Data uživatele se ze záloh překopírují 



Ivana Chytková: Jednotné uživatelské prostředí v IS velké firmy 

2012 

 

32 

do jeho profilu. Pokud se jedná o notebook, provede se jeho šifrování. Poté se PC vrátí 

uživateli a prověří se jeho funkčnost. 

U desktopu lze dobu, po kterou je uživatel bez PC, zkrátit například tím, že se vše 

nainstaluje a nastaví na jiném PC stejného typu a u uživatele se provede pouze výměna 

harddisku. Harddisk s původním nastavením lze po určitou dobu zachovat a k datům se 

dodatečně vrátit. Při tomto způsobu je nutné, aby lokální administrátor, který reinstalace 

provádí, měl k dispozici náhradní PC.  

Další možností je neměnit pouze harddisk, ale předat uživateli jiný PC stejného 

případně výkonnějšího typu. Při této variantě je potřeba toto předání uvést v databázi 

evidence počítačů.  

Při počtu více než 1500 koncových stanic, kterých se nastavování jednotného 

uživatelského prostředí týká, doporučuji jejich reinstalaci zadat externí firmě, která je 

schopna ji v koordinaci s pracovníky odboru HelpDesk provést v co nejkratší době. Není 

omezena počtem zaměstnanců a pracovníci IT se mohou věnovat problémovým či 

technicky náročnějším uživatelům a řešení ostatních problémů a požadavků.  
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6. ZHODNOCENÍ A PŘÍNOS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Hodnocení nastavení jednotného uživatelského prostředí je rozděleno do několika 

oblastí.  

6.1 Hardware 

V oblasti hardware by došlo k výraznému zvýšení produktivity práce, protože velký 

počet uživatelů by dostal nový výkonný PC, další početné skupině by se doplnila operační 

paměť a tím by se zrychlila činnost většiny koncových stanic.  Zda bude přijat návrh na 

výměnu nevyhovujících desktopů i notebooků, závisí na schválení potřebných finančních 

prostředků vedením společnosti.  

6.2 Operační systém a aplikace 

V oblasti operačního systému by došlo k vyčištění registrů, což většinou přináší 

zvýšení rychlosti PC, ale nějakou dobu trvá opětovné nastavení aplikací pro jednotlivé 

uživatele. Z pohledu pracovníků IT by byla umožněna jednotná správa a rychlejší orientace 

v nastavení operačního systému a standardních aplikací. Z koncových stanic by byly 

odstraněny aplikace s neplatnou licencí, došlo by ke sjednocení verzí software a  

u některých aplikací k jejich povýšení na novější verze.  

6.3 AD a přístup k datům na serverech 

Nastavení jednotného uživatelského prostředí  a sjednocení pojmenování objektů 

v AD by umožnilo jednotnou a přehlednější správu počítačové sítě a jednodušší aplikaci 

politik GPO. Po nastavení striktní bezpečnostní politiky by přidělování administrátorských 

práv uživatelům bylo možné pouze po schválení výjimky specialistou bezpečnosti IT.  

Návrh struktury AD a přístupů ke sdíleným datům dle organizační struktury je 

dostatečně přehledný pro pracovníky IT, při rozdělení uživatelů pro správu jednotlivým 

lokálním administrátorům by bylo ihned patrné, kdo za konkrétního uživatele nebo počítač 

zodpovídá, díky nastavení sdílených dat v rámci organizačních jednotek pomocí skupin 

v AD by byl zajištěn přehledný přístup k datům pro každého uživatele. A struktura AD 

není natolik podrobná, aby se při menších změnách v organizační struktuře společnosti 
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stala neplatnou. Takto navržený přístup ke sdíleným datům je vhodný při umístění úložiště 

dat v jedné lokalitě, kde lze toto úložiště jednotně spravovat a zálohovat. Jeho přístupnost 

z ostatních lokalit je plně závislá na vysoce spolehlivé funkčnosti a rychlosti WAN, což 

v dnešní době není neřešitelné.   

Varianta návrhu struktury AD a přístupů ke sdíleným datům dle lokalit je vhodná 

pouze v případě, že v každé lokalitě bude umístěn server, jinak tyto návrhy ztrácí smysl. 

Přenosy dat v jedné lokalitě by byly jednodušší a rychlejší, protože by probíhaly pouze po 

LAN, došlo by k uvolnění WAN mezi lokalitou a centrálním úložištěm dat, kde by 

nedocházelo k tak častým přenosům. Nevýhodou je velká pravděpodobnost, že správa dat a 

zálohování nebude v každé lokalitě jednotné a v delším časovém horizontu dojde opět 

k rozdílům mezi lokalitami. 

Návrh využít určitý datový prostor pouze pro konkrétní typ dat je snadno 

realizovatelný a přinesl by určitě úsporu místa z důvodu odstranění redundance dat.  

6.4 Předpokládané problémy při realizaci 

Při realizaci tohoto projektu by postupně nastalo omezení všech uživatelů při práci 

v rozmezí několika hodin do jednoho dne. Bylo by vhodné brát ohled na pravidelné 

měsíční uzávěrky a využít plánovaných dovolených uživatelů.  

Měnit harddisky či celé PC při realizaci nastavování jednotného uživatelského 

prostředí je vhodné pouze v případech, kdy se doba omezení uživatele musí zkrátit na 

minimum a kdy by celý projekt byl proveden pouze pracovníky odboru HelpDesk. Pak by 

předpokládaná doba realizace byla minimálně jeden rok. Při rozhodnutí vedení společnosti 

o kratším termínu je nutná spolupráce s externí firmou. Došlo by tím i ke zkrácení doby 

přechodného stavu, kdy část koncových stanic je již reinstalována a část je v původním 

nastavení.  
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7. ZÁVĚR 

Informační technologie se již staly nedílnou součástí dnešní doby. Umožňují 

prezentovat a sdílet informace, automatizovat či modelovat procesy, řídit a komunikovat. 

Využívají se téměř ve všech odvětvích průmyslu. V každé společnosti, která se dnes 

potřebuje uplatnit na trhu, je informační systém nástroj, bez kterého se neobejde.  

Ve společnosti Unipetrol, a.s. tomu není jinak. Tato firma je rozsáhlá co do počtu 

zaměstnanců, prostoru i využití výpočetní techniky. Jednotné uživatelské prostředí na 

každém PC a v každé lokalitě je pro ni v současné době nezbytností. Umožňuje jednodušší 

a systémovější spravování počítačové sítě, nastavování jednotných politik, kvalitnější 

orientaci pracovníků IT při řešení problémů na kancelářských počítačích, rychlejší 

dohledávání příčin nefunkčností a jejich řešení, zvláště pokud se problém projeví na větším 

počtu PC, a další možnosti, které šetří čas i finance celé společnosti.  

Ve své bakalářské práci jsem nejprve popsala stávající stav informačního systému 

rozdělený na hardware, software a síťovou část. Pomocí tabulek a grafů jsem znázornila 

počet PC v lokalitách, jejich technické vybavení a roky pořizování. Následoval popis typů 

sítí a serverů, které byly v lokalitách k dispozici pro ukládání dat a pro provoz aplikací. 

V oblasti software jsem uvedla typ používaného operačního systému a přehled 

standardních aplikací, které se v Unipetrol, a.s. využívaly. Dále jsem vypsala souhrn 

ostatních aplikací a jejich verzí. Velký důraz se klade i na bezpečnostní politiku IT a v této 

bakalářské práci jsem vyzdvihla několik bodů, s kterými se uživatelé setkávají nejčastěji. 

Používané aplikace pro správu sítě a pro evidenci poruch a problémů uživatelů jsem uvedla 

v závěru popisu stávajícího stavu informačního systému. 

Požadavky na nové prostředí byly nadefinovány vedením IT PKN Orlen tak, aby 

nově nastavené prostředí odpovídalo bezpečnostním normám společnosti pro využití 

výpočetní techniky.  

Základním předpokladem nastavování jednotného prostředí bylo sloučení všech 

síťových objektů do jedné domény, která je platná pro celou společnost. Součástí návrhů 

byla výměna zastaralé techniky, která svým vybavením nevyhovovala používaným 

aplikacím. Dalším krokem bylo vytvoření jednotné verze image, ze které budou 

reinstalovány všechny koncové stanice ve všech lokalitách. Tato image obsahuje kromě 

operačního systému i hlavní aplikace, tím dojde ke sjednocení jejich verzí.  
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V rámci nastavování jednotného uživatelského prostředí je potřeba i sjednocení 

přístupu uživatelů ke sdíleným datům a vytvoření nové struktury Active Directory. V této 

práci jsem vytvořila dva návrhy na novou strukturu Active Directory. První vychází 

z organizační struktury společnosti do úrovně N-2 a práva na sdílení prostoru na serveru 

vychází z organizačních skupin vytvořených v AD. Tento návrh předpokládá úložiště dat 

umístěné v jedné lokalitě a přístup uživatelů z ostatních lokalit přes spolehlivou a 

vysokorychlostní WAN. Při správě dat a zálohování by byl zajištěn jednotný postup. 

Druhý návrh je orientován na lokality, v každé z nich je úložiště dat jen pro dané místo a 

nejčastější přenos sdílených dat by probíhal po LAN. Tím by došlo k uvolnění WAN a ke 

zrychlení přenosů dat. V jedné lokalitě by byl sdílený prostor i pro společná data celé 

firmy.  

V kapitole číslo 5 jsem popsala postupy při instalaci uživatelských stanic a možnosti, 

jak dosáhnout minimálního omezení uživatelů při reinstalaci jejich PC. 

Při hodnocení jsem se snažila postihnout všechny aspekty daného projektu, který 

není v silách pracovníků Úseku IT zvládnout vlastními silami v krátké době.  

Při návrhu jednotného přístupu ke sdíleným datům a struktury AD doporučuji 

variantu dle organizační struktury společnosti. Poslední návrh AD byl proveden v roce 

2005 při přechodu ze síťového operačního systému Novell NetWare na síťové prostředí 

Microsoft. Návrh byl také proveden dle platné organizační struktury, ale nebyla nastavena 

jednotná koncepce návrhu pro všechny lokality. Tehdejší společnosti (Chemopetrol, a.s., 

Unipetrol Doprava, a.s., Benzina, a.s., Unipetrol, a.s.) měly každá vlastní subdoménu 

v AD, ty byly zařazeny pod hlavní doménou ug.cz. V každé společnosti byl odbor IT pro 

správu uživatelů, stanic a sítě, který nepodléhal společnému vedení. Tím vznikla v každé 

subdoméně rozdílná struktura i pojmenování objektů. Při přesunu objektů ze subdomén do 

hlavní domény v roce 2011 zůstala nejednotná struktura AD beze změny.   

V roce 2007 se velmi významně změnila struktura skupiny Unipetrol, neboť došlo 

k založení společností Unipetrol RPA s.r.o., Unipetrol Services s.r.o., Unipetrol Doprava, 

s.r.o., Benzina, s.r.o., Unipetrol, a.s. – vedení společnosti a k připojení společnosti Paramo, 

a.s. Jednotlivé společnosti již nejsou tolik vázány na dané lokality jako dříve a zaměstnanci 

jedné společnosti mají pracoviště ve více lokalitách (viz. tabulka 5). Od té doby dochází ke 
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změnám ve struktuře společnosti jen na nižších úrovních, které by se do takto navržené 

struktury AD nepromítly.  

V Litvínově je připojena datová farma o dostatečné kapacitě i do budoucna, je zde 

k dispozici nejrychlejší LAN, přístupy k datům mezi lokalitami po WAN jsou plně 

transparentní, WAN je dostatečně výkonná a spolehlivá. Také je zde k počítačové síti 

připojeno nejvíce uživatelů a koncových stanic. Dalším významným bodem pro výběr této 

varianty návrhu AD je skutečnost, že po sjednocení pracovišť IT v celé skupině Unipetrol 

pod jeden Úsek IT sídlí jeho vedení v Litvínově, kde je i působiště vysoce 

specializovaných odborníků schopných jednotnou koncepci správy AD a centrálního 

datového úložiště nastavit a udržet i v budoucnu. Velkou předností tohoto přístupu k datům 

je jednotné spravování úložiště dat v celé společnosti a jednotně nastavené zálohování, 

čímž se snáze vyloučí chyby a nesystematičnosti, které mohou při těchto činnostech 

vzniknout. 
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