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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá implementací informačních technologií do vybraného 

subjektu, konkrétně do základní školy. Implementaci zajišťuje společnost Systemcontrol 

s.r.o., která dodává informační technologie do školských subjektů již několik let.  

V úvodní části jsou popsány požadavky školského zařízení a také je zde představena 

společnost zajišťující tyto požadavky. Další, teoretická část popisuje technologické prvky, 

které jsou použity při samotné realizaci. V praktické části je zachycen systematický průběh 

realizace. Na závěr jsou analyzovány přínosy a úskalí projektu. Je zjišťováno, jakým 

způsobem se nové řešení odrazilo v efektivitě práce, a také je celý projekt zhodnocen 

z ekonomického hlediska. 

 

Klíčová slova: implementace, řešení, projekt, analýza, informační technologie, efektivnost, 

základní škola. 

 

This thesis deals with the implementation of information technology in selected subject, 

particularly in primary schools. The implementation is provided by Systemcontrol Ltd., 

which supplies information technology in educational organizations for several years. 

The first part describes the requirements of school facilities, and there is also presented 

company providing these requirements. Next, the theoretical part describes the 

technological elements that are used in the actual implementation. In the practical part is 

captured  systematic process of realization. At the end, there are analyzed the benefits and 

pitfalls of the project. It examined how the new solution reflected in the efficiency of labor, 

and the whole project is evaluated from an economic perspective. 

 

Keywords: implementation, solution, project, analysis, information technology, efficiency, 

primary school. 
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1 ÚVOD 

Informační technologie se v posledních letech těší obrovskému zájmu široké veřejnosti. 

Setkáváme se s nimi na každém kroku. Pracovat s těmito technologiemi dnes člověk začíná 

už v předškolním věku a není proto divu, že si tyto technologie našly cestu i do 

vzdělávacích zařízení. V dnešní době se jedná o nepostradatelnou součást každé moderně 

vybavené školy. Školní budovy disponují zpravidla minimálně jednou počítačovou 

učebnou, ve které se žáci seznamují s principy těchto technologií a osvojují si i jejich 

ovládání. Dále můžeme ve školních objektech nacházet interaktivní projektory, tiskárny a 

jiné zařízení, které nám mají zpříjemnit a usnadnit výchovu dětí.  

V této bakalářské práci se zabývám základními školami, kde si děti poprvé osahávají 

informační technologie a tudíž je tento stupeň pro jejich další vzdělávání nejdůležitější.  

Cílem práce je navrhnout a zrealizovat komplexní systémové řešení implementace 

informačních technologií do základní školy. První část práce je zaměřena na požadavky 

subjektu, ve kterém bude implementace realizována a také je představena společnost 

zajišťující tyto požadavky. Další částí práce je popis všech technologických prvků, které 

budou do subjektu dodány a bez kterých by se realizace nemohla uskutečnit. Nejdůležitější 

částí práce je samotná realizace, kdy je do školského zařízení dodáno požadované 

technologické vybavení. Součástí je také celková analýza projektu, ve které jsou 

zhodnoceny přínosy a úskalí nového řešení. V neposlední řadě je celý projekt hodnocen 

z ekonomického hlediska. 
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2 INFORMAČNÍ POŽADAVKY VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI A 

JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Na základě analýzy současné situace v dané společnosti, v našem případě školského 

zařízení a také po konzultaci se zákazníkem je vypracován plán sloužící ke koordinaci 

celého projektu. 

2.1 Stěžejní požadavky školského zařízení 

Na základě dlouhodobé spolupráce se školskými subjekty byl sestaven seznam 

nejdůležitějších požadavků těchto organizací. 

 Centrální uložiště dat  

Jedním z hlavních požadavků školských zařízení bývá zajištění stávajících uživatelských 

dat a jejich bezpečné ukládání na určené místo. V našem případě to znamená ukládání dat 

na jednotné centrální úložiště, které je dostatečně zabezpečeno a zároveň je zde prováděna 

záloha dat tak, aby při případném neočekávaném problému, jakým může být například 

havárie disku, byla data kompletní a nedošlo k jejich ztrátě. 

Funkci centrálního úložiště plní v našem případě server, na jehož harddisk jednotliví 

uživatelé ukládají svá data. Tímto je zajištěna centralizace souborů. Výhodou tohoto řešení 

je, že lokální počítače nemají zahlceny své harddisky daty uživatelů, a zároveň se 

nesnižuje harddisková kapacita počítače. 

 Robustní systém bezpečnosti  

V rámci sítě jsou správcem nastaveny určitá pravidla, která uživatelé dodržují. Uživatelé 

mají přístup pouze k určitým a určeným prostředkům v síti, kde mohou ovlivňovat 

systémová nastavení a jejich chování. Pravomoci jednotlivých uživatelů jsou určeny 

doménovou politikou danou administrátorem. Mezi příklady je možno uvést zákaz 

instalací aplikací, kdy je tato možnost využívána právě ve školských zařízeních pro 

skupinu žáci, nebo nemožnost přístupu do registrů počítače. 

 Přesně daná pravidla přístupu na internet  

Dle požadavků zákazníka je možno pomocí určitých aplikací stanovit přesně daná pravidla 

přístupu na internet. Mezi tato pravidla patří například filtrování obsahu internetových 
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stránek, což je velmi vhodné a v drtivém počtu případů používané řešení právě na 

základních školách. Žáci mají možnost přístupu pouze na typy stránek určené 

administrátorem. Zamezuje se tak jak nechtěnému, tak i chtěnému přístupu na stránky 

nevhodné pro děti a mladistvé. Mezi další výhody těchto filtrů je například nemožnost 

přístupu na sociální sítě, které jsou v dnešní době mezi mládeží velice oblíbené, ale 

z pohledu našeho i ředitele školy odvádějí pozornost od výuky.   

Z hlediska bezpečnosti vůči útokům z internetového prostředí je náležitě nakonfigurována 

brána Firewall. Tato brána slouží k zabezpečení síťového provozu. 

 Spolehlivé tiskové prostředí  

Mezi nesporné výhody navrhovaného řešení patří nasazení síťových tiskových strojů. 

Zároveň s tímto krokem souvisí zrušení stávajících drahých lokálních tiskáren, jejichž 

provoz bývá ekonomicky nevýhodný.  

Nasazení síťových tiskáren je pro školská zařízení vítanou změnou, jelikož se snižují 

náklady na tisk, dále lze sledovat, jakým způsobem a kým jsou tiskárny využívány. Mezi 

další plusy patří centralizace tiskových strojů, kdy je tiskárna umístěna na místě 

přístupném všem pracovníkům, případně žákům, kteří mají svolení k používání zařízení. 

Jako mírnou nevýhodu lze uvést, že náklady na pořízení tohoto tiskového prostředí jsou 

v první fázi vyšší, ale z dlouhodobého hlediska je tato investice správná právě kvůli šetření 

peněz za tonery, papír a servisní zásahy. 

 Transparentní licencování  

V souladu s platnou legislativou a licenčními podmínkami musí škola používat na svých 

počítačích pouze originální software, jehož pravost má povinnost prokázat. Základní školy 

mají v dnešní době již několik desítek počítačů, na kterých běží operační systém a další 

služby nezbytné ke správnému chodu a také nutné k požadovanému systému vzdělávání.  

Základním stavebním kamenem každého počítače je operační systém. Pro školská zařízení 

je volen operační systém Microsoft Windows, který nabízí několik možností licencování. 

Ve školském prostředí se hojně využívá možnost pronájmu licencí, kdy na rozdíl od trvalé 

licence zákazník platí pouze za software, který opravdu využívá a zbavuje se tak častých 
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dodatečných nákladů. Společnost Microsoft nabízí tuto možnost také pro produkt 

Microsoft Office, který je rovněž do školských zařízení dodáván. 

 Jednoduchý operativní servis  

Dodavatel řešení musí být schopen zajistit spolehlivý provoz všech aktivních a pasivních 

prvků v síti. Řešení všech provozních nebo havarijních událostí je rozděleno na dva 

způsoby. 

První způsob je zajištěn na základě smlouvy se zákazníkem, kdy se dodavatel za určitý 

měsíční paušál zavazuje provozovat síť a v případě havarijních situací zajistit co 

nejrychlejší nápravu vzniklého problému. Toto se provádí nejčastěji lokálními výjezdy, 

kdy technik detekuje problém a v nejkratším možném čase tento incident vyřeší. Pokud je 

možno požadavek řešit vzdáleně, aplikuje se přístup do sítě vzdálenou správou. Počet 

lokálních výjezdů za měsíc je zpravidla neomezen. 

Druhým způsobem je absence smlouvy, kdy je odstraňování problému zpoplatněno na 

základě hodinové sazby. Tuto variantu v současné době nevyužívá žádný ze stávajících 

zákazníků, protože je ekonomicky nevýhodná a administrativně náročná. 

 Tvorba webových stránek a jejich následná správa 

Mnoho zákazníků už chce mít v dnešní době vlastní webové stránky. Tvorbu stránek 

zajištuje webové centrum, které navrhne několik variant a zákazník si vybere tu, která mu 

vyhovuje nejvíce. Pro tvorbu a následnou správu stránek je používán výhradně redakční 

systém Joomla, který se pro svou jednoduchost a zároveň i uživatelskou přívětivost stal 

velmi oblíbeným. Tento systém je zdarma. Další rozšíření jsou zpoplatněny, zde záleží na 

požadavcích zákazníka, zdali tyto produkty opravdu chce a potřebuje. 

2.2 Popis společnosti zajišťující tyto požadavky 

Společnost Systemcontrol s.r.o. započala své působení na trhu zabývajícím se 

informačními technologiemi v roce 2009, tudíž jde o firmu poměrně mladou. Zásluhou 

několika schopných lidí, kteří stáli u zrodu firmy, se již od počátku společnost rozvíjela 

velice rychlým tempem. V současnosti je silným hráčem na poli dodávek IT služeb pro 

školská zařízení počínaje mateřskými školami až po školy střední. Polem působnosti je 
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Ostravsko a přilehlé okolí. Neorientuje se však pouze na školský sektor. Služeb využívají 

také společnosti působící v soukromé sféře. 

Jedná se o tým specialistů, programátorů a akreditovaných lektorů zajímající se o Vaše 

problémy a Vaše požadavky. Poskytuje několik druhů služeb. 

 Správa a podpora IT 

Tým vyškolených specialistů zajišťuje komplexní správu provozu informačních 

technologií v dané organizaci. Trvale monitoruje stav síťového provozu. Pomocí vzdálené 

správy dokáže udržovat síť v bezproblémovém chodu a poskytuje softwarovou podporu 

jednotlivých aplikací. 

 Realizace 

Na základě poptávky jsou dodávány jednotlivé pracovní stanice a také kompletní serverové 

řešení. Realizujeme rozsáhlé systémové a síťové řešení dle požadavku zákazníka. Mezi 

další aktivity patří dodávka a instalace pestré škály interaktivních produktů jako jsou 

například interaktivní tabule značky SmartBoard, 3M nebo Epson. Mezi další služby patří 

přesuny stávajících tabulí na místo stanovené zákazníkem a demontáž zastaralé školní 

tabule. V neposlední řadě je prováděna komplexní výstavba počítačových učeben a to buď 

s klasickými počítači, nebo terminály. Počítačové stanice jsou dodávány sestaveny 

z ověřených komponent nebo se jedná o značkové celky Lenovo nebo Hewlett-Packard. 

Druhou variantou je terminálové řešení. Jedná se o plně funkční a efektivní ekvivalent 

k prvnímu řešení se stolními počítači. Tato varianta má výhody v podstatně nižší 

pořizovací ceně, malým rozměrem stanic, nízkou spotřebou energie a celkově velice 

nízkou servisní a provozní nákladovostí. Omezením je zde nižší výkonnost terminálů a 

tudíž i horší zpracování grafiky a Java aplikací. 

 Zpracování školní matriky systémem bakaláři 

Firma Systemcontrol s.r.o. disponuje akreditovaným odborníkem, který provádí nasazení 

aplikace Bakaláři. Jedná se o speciální aplikaci, která zpracovává vedle osobních údajů 

také klasifikaci žáků. 
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 Webové prezentace 

Mezi další služby patří tvorba atraktivních a praktických webových stránek, kterou si 

zákazník může spravovat sám a doplňovat zde vždy aktuální obsah.  

V případě náročnějších požadavků je k dispozici tým webových specialistů, který je 

připraven řešit požadavky plynoucí z provozu stránek. Disponujeme také oddělením 

grafiků, kteří rádi vytvoří designový doplněk na přání zákazníka. 

 Vzdělávací středisko 

Vzdělávací středisko společnosti Systemcontrol s.r.o. je moderní, akreditovaná vzdělávací 

instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s příslušnou certifikací. 

Toto středisko vyvíjí edukační produkty reagující na aktuální změny v legislativě České 

republiky. Nabízí produkty v oblastech počítačových kurzů se zaměřením na získání 

specifických znalostí programů (Programy pro školní administrativu - Bakaláři apod.), 

daní, účetnictví, práva a financí příspěvkových organizací, jejichž absolvování 

plnohodnotně dostačuje posluchačům k tomu, aby měli ve svém oboru neustálý přehled. 

Je také nabízena široká paleta kurzů zaměřených na tzv. softskills – tedy rozvoje 

komunikačních a manažerských dovedností.  

 Obchod pro školy 

Školským zařízením je nabízeno široké spektrum kancelářského materiálu za atraktivní 

ceny. Doprava je samozřejmě zdarma a není zde dán dolní limit ceny.  
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3 IMPLEMENTACE TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

Základním stavebním kamenem celého řešení je korektně fungující počítačová síť. Po 

zajištění správné funkčnosti se přistupuje k analýze a konfiguraci jednotlivých zařízení 

připojených k této síti. 

3.1 Počítačová síť 

V dnešní době jsou informační technologie nedílnou součástí běžného života nejen ve 

firmách, domácnostech ale i ve školských zařízeních. Trend využití těchto technologií ve 

školách je prudce rostoucí a tyto subjekty dnes zpravidla disponují několika desítkami 

počítačů. Tyto počítače jsou vzájemně propojeny a tvoří tak síť. K síti také připojujeme 

další prvky, jako například síťové tiskárny. 

3.2 Rozdělení sítí 

Počítačové sítě se dělí dle různých parametrů na několik skupin. Mezi nejčastěji používané 

kritéria při dělení patří velikost sítě, topologie a hierarchie. 

3.2.1 Rozdělení dle velikosti 

 Místní síť (LAN) 

Tyto sítě jsou používány na jedno lokální místo – jednu školu, budovu. Zajišťují sdílení 

lokálních prostředků (tiskáren, dat, aplikací). Pro školská zařízení se používá právě tato síť. 

Pro přenos dat se používají kabely. [2] 

 Rozlehlá síť (WAN) 

Jedná se o rozlehlejší sítě, které se skládají ze vzájemně propojených sítí LAN. 

Nejznámější síť WAN představuje internet. Pro propojení se používají telekomunikační 

linky. [2] 

 Metropolitní síť (MAN) 

Velikostně je tato síť větší než LAN, ale menší než síť WAN. Slouží k propojování budov 

v městských podmínkách. Tyto sítě bývají zpravidla propojeny bezdrátově. [2] 
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3.2.2 Rozdělení dle topologie sítě 

Topologií sítě rozumíme, jakým způsobem jsou stanice v sítí propojeny. Topologie úzce 

souvisí s kabeláží. 

 Sběrnicová topologie 

Na propojení stanic je využito průběžné vedení, od stanice ke stanici. Stanice se připojují 

k vedení za pomocí odbočovačů (T-konektorů). Tato topologie se používá především při 

využití koaxiálního kabelu. Na obrázku č. 1 vidíme schéma zapojení ve sběrnicové 

topologii.  V dnešní době se s touto technologii propojení nesetkáváme. [3] 

 

 

 

                          

 Hvězdicová topologie 

V současnosti se jedná o nejčastěji užívanou variantu při vytváření sítí. Každá stanice 

disponuje vlastním kabelem, který je veden k rozbočovači (HUB) nebo přepínači 

(SWITCH). Obrázek č. 2 zobrazuje zapojení počítačů do hvězdicové topologie.  

Výhodou této topologie je, že poškození jednoho  kabelu má za následek vyřazení 

z provozu pouze toho počítače, který je ke kabelu připojen. Pokud však selže HUB 

nebo SWITCH ovlivňuje to celou síť. [3] 

 

 

 

 

Obrázek 1: Zapojení počítačů sběrnicovou topologií [5] 

Obrázek 2: Zapojení počítačů hvězdicovou topologií [6] 
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 Kruhová topologie 

Kruhová topologie je provedena tak, že stanice jsou navzájem propojeny a vytváří tak 

uzavřený kruh. Nevznikají tak žádné kolize, protože data proudí pouze jedním směrem. 

Obrázek č. 3 názorně ukazuje zapojení počítačů tímto způsobem. Přerušením kruhu vzniká 

problém postihující celou síť. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Rozdělení dle hierarchie sítě 

 Peer – to – peer 

Tato síť je tvořena síťovými stanicemi, které jsou si navzájem rovny. Zjednodušeně se dá 

říct, že počítače si mezi sebou nabízí své služby a každá stanice tak slouží jako klient i 

server. Základními aspekty těchto sítí je malý počet uživatelů, nízké náklady na pořízení a 

nedostatečné možnosti zabezpečení před případnými útoky z internetu. [2] 

 Server – client 

Filozofie tohoto řešení je jednoduchá. Jedná se o soustředění veškerých dat do jednoho 

bodu v síti. Tento bod je nutno důkladně zabezpečit a odtud nabízet služby všem síťovým 

stanicím. Počítač nabízející tyto služby je nazýván sluha (server). Mezi hlavní výhody 

tohoto řešení patří vysoké zabezpečení dat, přehlednost a snadná konfigurovatelnost. 

Nevýhoda spočívá ve vysokých finančních nákladech na server. [2] 

Obrázek 3: Zapojení počítačů kruhovou topologií [7] 
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3.3 Komunikace v síti 

Počítačové sítě vyvíjelo více firem, zpočátku to byly uzavřené a nekompatibilní systémy. 

Hlavním účelem je však vzájemné propojování, proto byla nutno určit jasně daná pravidla 

pro přenos dat v sítích a mezi nimi. Mezinárodní ústav pro normalizaci (ISO) vypracoval 

tzv. referenční model OSI, který rozděluje práci v síti do 7 vzájemně spolupracujících 

vrstev. Princip tohoto modelu spočívá v tom, že vyšší vrstva převezme úkol od vrstvy 

nižší, zpracuje jej a předá dále vrstvě nadřízené. Model je důležitý hlavně pro výrobce 

síťových komponent. Díky modelu ISO/OSI můžeme pochopit principy práce síťových 

prvků. Práce jednotlivých vrstev je popsána v tabulce č. 1. [4] 

Tabulka 1: Popis jednotlivých vrstev modelu ISO/OSI [2] 

VRSTVA NÁZEV POPIS 

1 Fyzická vrstva 
Poskytuje hardwarové prostředky pro odesílání a 

přijímání dat. 

2 Datová vrstva 
Poskytuje synchronizaci pro fyzickou vrstvu a 

zajišťuje znalosti a správu protokolu pro přenos. 

3 Síťová vrstva Zpracovává směřování a předávání dat v síti. 

4 Transportní vrstva 
Spravuje koncový protokol a kontrolu chyb. 

Zajišťuje kompletní přenos dat. 

5 Relační vrstva 

Vytváří, koordinuje a ukončuje konverzace, 

výměny a dialogy mezi aplikacemi na obou 

koncích. Zpracovává koordinaci relace a připojení. 

6 Prezentační vrstva 
Převádí příchozí a odchozí data z jednoho 

prezentačního formátu do jiného. 

7 Aplikační vrstva 

Komunikační partneři jsou identifikováni, je 

stanovena kvalita služby, proběhne ověření 

uživatele a jsou zjištěny požadavky na datovou 

syntaxi. 
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3.4 Pasivní síťové prvky 

Základem počítačových sítí jsou pasivní prvky, které zajišťují datové přenosy po fyzické 

vrstvě modelu ISO/OSI. Mezi tyto prvky patří kabeláž, neboli samotné kabely a 

technologické ukončení kabeláže (datové zásuvky, patch panely, rozvodové skříně atd.).  

3.4.1 Kabely 

Data se mohou sítí šířit buďto drátově nebo bezdrátově. U drátových sítí se používají 

následující typy kabelů. 

 Koaxiální kabel 

Tento kabel je omezen svou schopností přenášet data o maximální rychlosti 10 MB za 

sekundu a není proto příliš vhodný pro datové sítě. Ačkoliv se tento typ kabelu v současné 

době stále používá pro mnoho aplikací, jako jsou kabelové televizní sítě, pro datové síťové 

prostředí začíná být zastaralý. Na obrázku č. 4 je zobrazen obnažený koaxiální kabel. [3] 

 

 

 

 

 

 Kroucená dvojlinka 

Dnes nejrozšířenějším vodičem v sítích LAN je kroucená dvojlinka. Skládá se z 8 vodičů, 

které tvoří 4 páry a jsou barevně odlišeny. Při přenosu elektrického signálu však dochází 

k rušení, které vzniká vzájemným působením jednotlivých vodičů. Tento problém je řešen 

zkroucením obou vodičů v jeden pár a zároveň překroucením jednotlivých párů mezi 

sebou.  Tento kabel bývá zpravidla zakončen konektorem RJ-45. Obrázek č. 5 zobrazuje 

tento kabel s konektory RJ-45. [3] 

 

Obrázek 4: Popis jednotlivých částí koaxiálního kabelu [8] 
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 Optický kabel 

Tento kabel je založen na jiném principu, než předchozí kroucená dvojlinka. Signál není 

veden elektricky v kovových vodičích, ale světelnými impulsy ve světlovodivých 

vláknech. Základním prvkem jsou optické kabely umístěné v olejové lázni. Běžně se užívá 

několik párů optických vláken. Toto jádro je chráněno několika obaly. Obrázek č. 6 

zobrazuje řez optickým kabelem. Některé optické kabely dokážou propojit vzdálenost až 

120 kilometrů bez citelného snížení úrovně signálu. Existují dva typy optických kabelů, a 

to mnohovidový a jednovidový. Mnohovidový kabel je vhodnější pro instalaci sítě LAN. 

Nedokáže sice propojit takové vzdálenosti jako jednovidový kabel, ale je méně nákladný a 

má lepší schopnost ohybu, čímž se snižuje riziko poškození kabelu a ztráty signálu. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Kroucená dvojlinka zakončena konektory RJ-45 [9] 

Obrázek 6: Řez optickým kabelem [10] 
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3.4.2 Technologické ukončení kabelů 

Po vytvoření kabelových tras je zapotřebí kabely správně zakončit. Pro korektní zakončení 

slouží následující pasivní prvky. 

 Datová zásuvka 

Zakončení kabelů na straně uživatele (v kanceláři, na chodbách) je prováděno za pomocí 

datových zásuvek. Po instalaci této zásuvky je k dispozici port pro připojení datového 

kabelu s koncovkou RJ-45. Na obrázku č. 7 je zobrazena zásuvka se dvěma datovými 

porty. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozvodná skříň (rack) 

Jedná se o standardizovaný systém, ve kterém jsou umístěna technologická zařízení 

v logické návaznosti. Ve strukturované kabeláži se rack využívá pro umístění patch panelu. 

Dále se zde umísťují switche, routery, servery a jiné technologické prvky. Na obrázku č. 8 

je zachycen standartní rack používaný ve školských zařízeních. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Datová zásuvka se dvěma síťovými porty [11] 

Obrázek 8: Rozvodná skříň (rack) [12] 
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 Patch panel 

Jedná se o blok zásuvek, jejichž počet odpovídá počtu portů. Počet portů závisí na 

požadavcích a počtu přivedených kabelů. Zpravidla se dodávají panely s 12, 24 nebo 48 

porty. Za pomocí speciálních kleští jsou kabely nacvaknuty do připravených pozic. Takto 

provedené zakončení kabeláže nám zajišťuje přehlednost a vysokou spolehlivost 

realizované sítě. Obrázek č. 9 zachycuje patch panel s 24 porty. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Aktivní síťové prvky 

Tyto prvky aktivně ovlivňují dění v síti, právě proto jim říkáme aktivní prvky. Mají 

podstatný vliv na rychlost, kvalitu a celkový výkon sítě. Podrobněji jsou popsány nejčastěji 

užívané prvky. 

 Switch (přepínač) 

Switch výrazně eliminuje postupné zahlcování sítě se stoupajícím počtem stanic tak, že 

odděluje komunikující stanice od zbytku sítě. Zjednodušeně řečeno vytváří virtuální okruh 

mezi momentálně komunikujícími stanicemi. Je-li centrem sítě switch, vytvoří se mezi 

oběma stanicemi spojení oddělené od stanic ostatních. Na obrázku č. 10 je zobrazeno 

zapojení počítačových stanic do switche. Komunikující stanice nejsou zahlcovány cizími 

daty, nedochází ke zpomalování sítě a vyměňování dat mezi koncovými stanicemi probíhá 

maximální možnou rychlostí.[2] 

 

 

Obrázek 9: Patch panel s 24 porty [13] 
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 Směrovač (router) 

Toto zařízení přeposílá data směrem k jejich cíli. Má v sobě zabudovanou filtraci paketů, 

kterou doplňuje právě o inteligentní směřování. V sítích LAN je jeho využití minimální, 

nejčastější využití je pro připojování sítí k Internetu. V  tabulce č. 2 jsou uvedeny další 

aktivní prvky.[2] 

Tabulka 2: Přehled aktivních prvků sítě [2] 

3.6 Audit současné situace 

Mezi hlavní úkoly při migraci na nové řešení patří audit současné situace, kdy je zjišťován 

stav stávajících technických zařízení. Pokud je v daném subjektu počítačová síť, kontroluje 

AKTIVNÍ PRVEK FUNKCE VRSTVA ISO/OSI 

Zesilovač Zesiluje signály fyzická 

Převodník Převádí signály mezi různými 

typy kabelů 
fyzická 

Rozbočovač (hub) Rozvádí signály do všech větví 

sítě 
fyzická 

Most (bridge) Filtruje pakety linková 

Switch (přepínač) Propojuje komunikující stanice linková 

Směrovač (router) Směruje pakety síťová 

Brána (gateway) Propojuje dvě rozdílné sítě aplikační 

Obrázek 10: Schéma sítě se switchem [14] 
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se její funkčnost, včetně analýzy stávajících aktivních a pasivních prvků. Dále se prochází 

konfigurace počítačových stanic a serveru. Pokud subjekt disponuje síťovými tiskovými 

stroji, je zhodnocena jejich efektivnost a využití. 

 Kontrola počítačové sítě 

Počítačové sítě na základních školách jsou poměrně mladou záležitostí. Tyto sítě se začaly 

na základních školách objevovat na přelomu tohoto století a asi nejznámějším projektem 

na podporu budování sítí na školách byl projekt Internet do škol (Indoš), který podporovala 

tehdejší vláda. Účelem tohoto projektu bylo dostat do školských zařízení informační 

technologie a internetové připojení. Díky tomuto kroku má dnes síťovou infrastrukturu 

většina základních škol. Z pohledu navrhovaného řešení se jedná o výhodu, jelikož už 

tehdy se budovaly sítě s hvězdicovou topologií, která je v dnešní době nejčastěji využívána 

a v navrhovaném řešení se objevuje právě tato varianta zapojení. 

Pokud je tedy síť řešena jiným způsobem než hvězdicovým uspořádáním, je nutné tuto síť 

nahradit právě touto, vyhovující navrhovanému řešení. Jestliže je stávající síť provedena 

hvězdicovou topologií, přichází na řadu kontrola aktivních a pasivních prvků sítě. Při 

kontrole pasivních prvků se prochází stav kabelových tras, dále se reviduje funkčnost 

datových zásuvek a stav rozvodné skříně, ve které všechny kabely ústí do patch panelu. U 

aktivních prvků se kontroluje výkonnost těchto komponent a v případě rozšiřování sítě také 

jejich kapacita. 

 Kontrola konfigurace počítačových stanic 

Při nasazení nového řešení očekává koncový uživatel, že se tento krok odrazí na výrazně 

rychlejší a příjemnější práci na počítačové stanici. Většina základních škol je dnes 

vybavena desítkami stolních počítačů, ale i notebooků, které budou chtít připojit ke své 

nové síti. Aby mohla být jak stanice, tak i notebook připojen k síti, je zapotřebí analyzovat 

stav hardwarových komponent dané stanice. Na základě této analýzy se rozhodne, zdali je 

ekonomicky výhodnější počítač dovybavit výkonnějšími komponentami nebo ho vyřadit 

z provozu a zakoupit novou stanici. 
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 Kontrola serveru 

V navrhovaném řešení se počítá s využitím hierarchie Server – client, což znamená, že 

všechny počítače, notebooky nebo síťové tiskárny jsou podřízeny jednomu hlavnímu 

počítači neboli serveru. Jedná se o nejdůležitější prvek celé sítě zajišťující veškeré služby 

v síti. Pokud je již škola serverem vybavena, prochází se jeho stávající hardwarová 

konfigurace a rozhoduje se o jeho ponechání, vylepšení nebo nákupu nového serveru. 

Pokud školské zařízení serverem nedisponuje, je jediným řešením zakoupení serveru 

nového, což představuje investici v řádech desítek tisíc korun. 

3.7 Realizace implementace navrhovaného řešení 

Po auditu současné situace a zhodnocení jednotlivých prvků se přistupuje k samotnému 

kroku realizace implementace technických prostředků. 

3.7.1 Strukturovaná kabeláž 

Z hlediska korektního fungování počítačové sítě je zapotřebí udržovat pasivní prvky sítě 

v provozuschopném stavu. Toto nám zajišťuje kvalitně provedená strukturovaná kabeláž. 

Při auditu současné situace bylo zjištěno, jakou topologií je síť provedena a na základě 

tohoto zjištění se postupuje dále. V případě existence jiné topologie než hvězdicové je 

zapotřebí vybudovat novou kabeláž, jejíž schéma bude odpovídat topologii hvězdicové. 

Pro budování strukturované kabeláže se používají metalické kabely neboli kroucené 

dvojlinky. 

Do místností, kde jsou požadovány datové zásuvky, se za pomocí lišt přivede právě tolik 

kabelů, kolik je datových zásuvek. Z hlediska případného navyšování stanic je vhodné 

počet zásuvek navýšit. 

 Druhá strana kabelů je přivedena do racku, kde je připojena k patch panelu. Jednotlivé 

porty patch panelu jsou pak propojovány datovými kabely se switchem. Ze switche 

zpravidla vede jeden kabel do serveru, který je hlavním mozkem celé sítě a také poskytuje 

připojení k internetu. Obrázek č. 11 zjednodušeně ukazuje, jakým způsobem je celá síť 

propojena. 
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3.7.2 Počítačové stanice 

V rámci navrhovaného řešení je potřeba zajistit, aby počítače nebo notebooky měly takové 

výkonové parametry, aby bez problému zvládly obsluhu všech programů nutných ke 

správné funkci sítě a také programů požadovaných školou. Měřítkem pro uznání 

dostačujících nebo nevyhovujících výkonových parametrů je operační systém. Všechny 

počítačové stanice by měly být vybaveny jednotným operačním systémem. V nově se 

realizujících projektech společnosti Systemcontrol s.r.o. je nasazován operační systém 

Microsoft Windows 7. Pokud stanice bez problémů zvládá provoz tohoto systému, je 

vhodná pro užívání bez dalších zásahů. V případě nedostačujících výkonnostních 

parametrů je se zástupcem školského zařízení konzultován další postup. První možností je 

navýšení výkonu stanice pro korektní chod operačního systému. Druhá možnost spočívá ve 

vyřazení stroje z užívání v síti a ponechání jej pouze pro účely lokálního využívání. 

Obrázek 11: Schéma strukturované kabeláže [vlastní zpracování] 
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3.7.3 Server 

Pro server platí obdobné pravidlo jako pro počítačové stanice. Jelikož se však jedná o 

páteřní bod celé sítě, vyvstává zde problém v poměrně vysokém vytěžování tohoto zařízení 

a pravidelné výměně. Doporučovaný interval pro výměnu serveru společností 

Systemcontrol s.r.o. je 5 let. Pokud tedy existuje ve škole stávající server, který ještě není 

na pokraji životnosti, nebo škola nemá prostředky na jeho výměnu, je nutné pracovat se 

stávajícím. Opět musí zvládat prací s vybraným operačním systémem. Dosavadní řešení 

byla stavěna na síťovém operačním programu Windows Server 2008 R2. V současnosti se 

do popředí dostává nový produkt společnosti Microsoft, konkrétně Windows Server 2012. 

Pokud stávající server splňuje všechny požadavky na provoz, odrazí se to na finanční 

analýze celého projektu, jelikož nákup nového serveru znamená vynaložení nemalých 

finančních prostředků. 

3.7.4 Tiskové stroje 

Pokud škola disponuje tiskárnami, je v první řadě zjišťováno, jestli se jedná o tiskárny 

lokální nebo síťové. Lokální tiskárna se připojuje ke konkrétnímu počítači USB kabelem. 

Tyto tiskárny jsou pro nasazení ve školních podmínkách nevyhovující, jelikož jejich 

umístění zpravidla neumožňuje přístup všech potencionálních uživatelů. Typickým 

umístěním lokální tiskárny je kabinet. Pokud má škola těchto tiskáren více, náklady na tisk 

jsou mnohonásobně vyšší než u síťových tiskáren. Naopak síťové tiskárny mohou být 

umístěny na veřejných místech v dosahu všech potencionálních uživatelů. Připojují se 

k síti a jsou pod dohledem serveru. Hlavní výhodou síťových tiskáren je možnost tisku 

z počítačů připojených k síti. Náklady na pořízení těchto strojů jsou v první fázi vyšší, ale 

z dlouhodobého hlediska se jedná o ekonomicky správný krok z důvodu levnějších nákladů 

na samotný tisk. 
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4 IMPLEMENTACE PROGRAMOVÝCH PROSTŘEDKŮ 

Při implementaci programových prostředků rozlišujeme dvě prostředí, ve kterých se 

instalace těchto aplikací odehrává. Prvním prostředím je samotná počítačová stanice, na 

které pracuje koncový uživatel. Druhým prostředím je server, na který se instaluje 

speciální síťový software a další aplikace zajišťující bezproblémový chod celého síťového 

řešení. 

4.1 Programové vybavení počítačové stanice 

Každá počítačová stanice musí obsahovat určité vybavení zajišťující požadovaný chod. 

 Operační systém Windows 

Firma Microsoft vytváří velice kvalitní a populární operační programy, které jsou vhodné 

pro užití ve školských subjektech. Pro naše podmínky se využívá operační systém 

Microsoft Windows 7. Školy mají oproti soukromým subjektům velkou výhodu spočívající 

ve výhodnějším financování těchto produktů. Společnost Microsoft nabízí několik variant 

licencování svých produktů. Asi nejzajímavější variantou je program Partneři ve 

vzdělávání (PiL – Partners in Learning). Tento program je zaměřen na rozvoj vzdělávání a 

IT gramotnosti v regionech se špatnou socioekonomickou situací. V rámci tohoto 

programu mohou školy získat balík obsahující operační systém Microsoft Windows a 

kancelářský balík Office za tržní cenu 110 Kč bez DPH. Pokud se škola nenachází 

v regionu se špatnou ekonomickou situací, nabízí Microsoft zvýhodněný nákup těchto 

licencí.  

 Kancelářský balík Microsoft Office 

Pro školní účely plně dostačuje kancelářský balík Microsoft Office, konkrétně verze Office 

Professional 2010 a vyšší. Co se týče licencování, platí zde stejná pravidla jako u produktu 

Microsoft Windows.  

 Antivirový systém 

Pro školy se využívá služeb společnosti ESET a jejich produktu NOD32. Společnost 

poskytuje pro školská zařízení slevu 50%.  Tento program se osvědčil a v současnosti se 

jedná o nejkomplexnější antivirovou aplikaci na našem trhu. Součástí je i aplikace, která se 
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instaluje na server a s jejíž pomocí dokáže správce sítě sledovat a hlídat stav zabezpečení 

jednotlivých počítačů připojených k síti nebo instalovat vyšší verze této aplikace na určitý 

počítač. 

 Výukové programy 

Ve školském prostředí se využívá řada výukových programů. Na žádost zákazníka je 

možno tyto programy nainstalovat na jednotlivé žákovské stanice. 

 Speciální aplikace pro vedení školy 

Pro chod školského zařízení je nutno zabezpečit chod aplikací, které jsou úzce spjaty 

s ekonomickou a legislativní činností školy. Mezi tyto aplikace patří například Evidence 

majetku, Účetní software, Elektronické úrazy nebo program pro evidenci školní matriky. 

Za účelem vedení školní matriky je do škol nasazován program Bakaláři. Společnost 

Systemcontrol s.r.o. disponuje akreditovanými specialisty, kteří se zabývají právě touto 

aplikací.  

4.2 Programové vybavení serveru 

Z technického pohledu se na server díváme jako na výkonnou platformu robustního 

provedení s několika jádrovými procesory, velkou operační pamětí a rychlým diskovým 

polem. [1] 

Z programového hlediska se jedná o nejdůležitější prvek v síti, který určuje chování 

ostatních připojených prvků v síti. Na serveru běží speciální síťový operační systém, který 

poskytuje služby všem zařízením, které jsou nastaveny tak, aby tyto služby využívaly a 

vyžadovaly.[1] 

Pokud máme na uživatelských stanicích nainstalován operační systém společnosti 

Microsoft, je důležité, aby i server disponoval operačním systémem stejného výrobce. 

Proto se používá produkt Microsoft Windows Server. Konkrétně verze 2008 R2.  

Ve fázi testování pro školské účely je verze Server 2012. Mezi základní služby, které 

servery svým sítím poskytují, patří: 
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 DNS  

Tato funkce poskytuje v síti službu překladu IP adres na doménové názvy a další 

komplexní funkce. IP adresa slouží k rozlišení síťových rozhraní připojených k počítačové 

síti. 

 DHCP  

Služba DHCP zajišťuje dynamické přidělování IP adres zařízením v síti. Tyto zařízení jsou 

nastaveny tak, aby tyto IP adresy automaticky přijímaly. 

 VPN   

Služba VPN umožňuje vzdálené připojení klientů k síti. Tímto se zajišťuje přístup k datům 

z kteréhokoliv místa v internetu. 

 IIS  

Tato služba poskytuje platformu pro běh webových aplikací. 

 Domain Controller  

Tato role serveru v sobě integruje databázi pracovních stanic a uživatelů domény, které 

k ní přísluší. Určuje bezpečnostní a pracovní vazby, chování uživatelů a stanic v síti a 

globální uživatelskou politiku. Součástí role Domain Controller (řadič domény) je i funkce 

Group Policy (skupiny zásad), kde je možno centrálně definovat a konfigurovat veškerá 

nastavení stanic, jako je například chování napájení, Firewallu, uživatelského ovládání a 

další. 

 Síťové zásady a přístup  

Tato funkce serveru určuje bezpečnostní politiku na úrovni vzdálených přístupů a síťových 

toků. 

 Tiskový server 

Tato služba poskytuje síťové tiskové služby, sledování uživatelů při tiskových aktivitách a 

umožňuje centrálně nastavovat tiskovou politiku. 
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4.3 Centrální informační systém 

Jedná se o centrální systém sloužící k plánování úkolů nebo školních akcí. Dále zde 

probíhá diskuze jednotlivých pracovníků a součástí je také sdílený kalendář. Pro školy je to 

efektivní a jednoduchá cesta pro zajištění vysoké informovanosti všech zaměstnanců školy 

bez nutnosti sledování nástěnky ve sborovně. Aplikace běží na serveru a přístup k ní je 

možný z jakékoliv stanice připojené do školní sítě. Přístup realizován přes běžný 

internetový prohlížeč. Do adresářové kolonky uživatel zadá jednoduchou adresu, která je 

škole sdělena po implementaci systému. 

4.4 Webové stránky 

Stále více základních škol si přeje mít své vlastní internetové stránky, které školu 

prezentují a kde se také umisťují dokumenty jak pro žáky, tak pro instituce kontrolující 

chod školy. Pro výstavbu stránek se využívá redakčního systému Joomla, který slouží jako 

základní stavební kámen stránek. Na přání zadavatele může stránky spravovat pracovník 

společnosti Systemcontrol s.r.o. za určitý měsíční paušál. Druhou variantou je vyškolení 

zaměstnance školy, který bude stránky obsluhovat a vkládat do nich požadovaný obsah. 
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5 CELKOVÁ ANALÝZA PROJEKTU 

Po ukončení fáze realizace je zapotřebí zhodnotit, jakým způsobem se nové řešení odrazilo 

na fungování informačních technologií v subjektu. Popsané řešení splňuje všechny 

požadavky zadané školou a mělo by tak postačovat pro bezproblémový chod informační 

struktury subjektu. 

Pro analyzování projektu používáme několik faktorů, které podávají informace o 

provedených změnách. 

 Uživatelský faktor 

Uživatelé v sobě mají zažité určité návyky, které získali za dobu používání informačních 

technologií fungujících na starém řešení. S příchodem řešení nového je zapotřebí uživatele 

informovat o změnách, které nastaly v souvislosti s tímto krokem. Pro správné užívání 

nové technologie řešení je zapotřebí dodržovat určité pravidla. Tyto pravidla jsou sděleny 

techniky společnosti Systemcontrol s.r.o. kompetentním pracovníkům školského zařízení a 

přes tyto osoby dále šířeny v subjektu. Dále jsou k dispozici výukové materiály 

vysvětlující jednotlivé prvky nového řešení. Pokud ve škole pracuje počítačový správce, je 

nutné ho seznámit se změnami prostřednictvím školení. 

 Integrita a bezpečnost dat 

Nespornou výhodou tohoto projektu je sjednocení dat na jedno centrální úložiště. S tímto 

krokem úzce souvisí i bezpečí ukládaných dat. Data jsou ukládána na centrální úložiště 

situované v serveru. Zároveň probíhá v určitých časových intervalech i záloha těchto dat, 

takže v případě havárie serveru a poškození uložiště jsou data v neporušené podobě 

k dispozici na jiném úložišti. 

 Jednoznačná bezpečnostní politika 

V rámci sítě je serverem nastavena jednotná bezpečnostní politika, která uživatelům 

dovoluje pouze určité a určené kroky. Tento krok je z hlediska školských zařízení 

nevyhnutelný, jelikož děti si ještě neuvědomují rizika spojené s prací na internetu a také 

mají tendenci zasahovat do konfigurace jednotlivých stanic. Nastavením bezpečnostní 

politiky je toto riziko minimalizováno. 
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 Licenční krytí 

Ve školských zařízeních je nutno využívat pouze software, který je legálně zakoupen. 

Sjednocením všech operačních systémů a jiných programů na jednu verzi je dosaženo 

přehledného stavu programových prostředků. Škola má přehled o přesném počtu 

potřebných licencí a nedochází ke zbytečnému zvyšování nákladů souvisejících s jejich 

pořízením.  

 Porovnání současného stavu s minulým 

Po několika týdnech fungování nového projektu je proveden dialog s pracovníky a také 

vybranými žáky na téma porovnání nového stavu s předchozím. Zjišťuje se úroveň 

spokojenosti s novým řešením a v případě nedostatků se provádí nezbytné kroky 

k odstranění těchto výtek. 
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6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

Samotná implementace navrhovaného řešení je z ekonomického hlediska pro školu 

nákladově poměrně náročná. Před samotnou implementací řešení je škole na základě 

analýzy současného stavu předložen návrh realizace včetně cenové nabídky.   

6.1 Náklady na projekt  

Náklady na tento projekt můžeme rozdělit do dvou skupin: 

 Náklady na samotnou implementaci řešení 

V těchto nákladech se odráží veškeré nákladové položky, které byly použity v souvislosti 

s aplikací řešení do subjektu. Řadí se zde náklady na pořízení technických a programových 

prvků a také náklady spojené s prací techniků. 

 Náklady na udržování řešení 

Po úspěšném zprovoznění celého projektu je zapotřebí toto řešení určitým způsobem 

udržovat v bezchybném a provozuschopném stavu. Zpravidla se o toto stará společnost, 

která řešení navrhla a zrealizovala. Škola se může rozhodnout pro dvě varianty jak toto 

řešení spravovat.  

První spočívá v podepsání smlouvy, kdy se za určený měsíční paušál dodavatel zavazuje 

udržovat řešení v bezchybném stavu. Smlouvu podepisuje statutární orgán subjektu, tedy 

ředitel školy a ředitel dodavatelské společnosti. Počet lokálních výjezdů bývá zpravidla 

neomezen. 

Druhá varianta je postavena na absenci smlouvy, kdy je servis řešen na základě hodinové 

sazby technika. Tento způsob je ekonomicky krajně nevýhodný a nebezpečný z důvodů 

nepředvídatelných nákladů pro školu. V současné době je tento způsob servisu využíván 

pouze mimoškolními zákazníky společnosti Systemcontrol s.r.o.   

6.2 Využití a efektivita nového řešení 

Celý projekt implementace informačních systémů je realizován hlavně z důvodů lepšího 

využití a vyšší efektivity těchto systémů. Výkonnější server dokáže poskytovat služby 

koncovým prvkům rychleji a pro uživatele se stává práce v síti příjemnější. Počítačové 

stanice jsou výkonově dostačující všem aplikacím, které uživatel spustí. Korektně fungující 



Martin Janeček: Analýza implementace, využití a efektivnosti informačních systémů, 

technologií a komunikačních technologií ve vybrané společnosti 

 

2013  27 
 

počítačová třída zajistí, že výuka v ní bude kvalitní a uživatelsky přívětivá. Navýší se počet 

hodin strávených na uživatelských stanicích, tudíž se zvýší využití informačních 

technologií.  

Zlepšení podmínek neucítí jen žáci, ale také zaměstnanci, jejichž příprava do hodin bude 

efektivnější. Výukové materiály si s sebou nemusí nosit na přenosných médiích, ale mají je 

k dispozici na jakémkoliv počítači ve škole, který je připojen k síti. Pokud chce učitel 

vytisknout materiály do hodiny, nemusí oběhávat okolní kabinety a hledat lokální tiskárnu. 

Pohodlně si ze svého počítače vytiskne požadované dokumenty a k síťové tiskárně si dojde 

jen pro výsledek. Síťové tiskové stroje jsou umístěny na strategických místech v dosahu 

všech uživatelů.  

Nasazení nového řešení přináší vedení školy další nesporné výhody. Urychlením práce na 

počítačích a tiskárnách se zvýší efektivita a z ekonomického hlediska to znamená úsporu 

elektrické energie a lidské práce. Sledováním tisku se dá zabránit neoprávněnému užívání 

tiskáren a tím i ušetření nákladů. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byla implementace informačních technologií do vybraného 

subjektu a následná analýza využití a efektivnosti těchto technologií. Jako subjekt bylo 

vybráno školské zařízení, přesněji základní škola. Dle požadavků zadaných školou byl 

vytvořen projekt, podle kterého se postupovalo při samotné realizaci. Byla provedena 

komplexní dodávka a zprovoznění hardwarových i softwarových prostředků, nutných ke 

správnému chodu celého řešení.  

Poté byl projekt celkově analyzován. Pro analýzu projektu bylo použito několik faktorů, 

které nejpravdivěji podávají informace o provedených změnách. Na základě těchto 

informací bylo zjištěno, že se nové řešení výrazně projevilo ve vyšší efektivitě při práci jak 

žáků, tak učitelů a vedení školy. S tímto souvisí i ekonomické zhodnocení projektu, kdy 

vyšší efektivita zpravidla znamená ušetření času a tím pádem z pohledu školy i peněz. 

Společnost Systemcontrol s.r.o. obdobná řešení provozuje na několika desítkách 

základních škol v Moravskoslezském kraji. Současní zákazníci jsou s nabízenými službami 

spokojeni, což je ten nejlepší důkaz o tom, že výše popisované řešení je funkční, efektivní 

a uživatelsky přívětivé. 
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