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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá popisem a průběhem odborné praxe, která byla 

vykonávaná ve firmě Karel Janáč. 

Úvod mé práce obsahuje vyjádření k výběru absolvování praxe a popis odborného 

zaměření firmy, obsah mého zařazení ve firmě včetně zadaných úkolů. V praktické části 

bakalářské práce je proveden popis jednotlivých úkolů a způsoby řešení v praxi. Popisuji zde 

také postupy řešení jednotlivých úkolů. 

Závěr je zaměřen implementaci teoretickým a praktických poznatků, návrh řešení a 

doporučení pro další rozvoj firmy a komplexní zhodnocení přínosu praxe z hlediska získaných 

zkušeností. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the practical training in Karel Janáč company. 

The introduction of this thesis contains reason why I have chosen the practical training, 

description of the company itself and also there is the list of tasks, which were given to me. In 

the practical part is contained description of the tasks and also their solution. Also describe 

procedures for solving various tasks. 

The end of this thesis focuse on the implementation theoretical knowledge in practice, 

suggested solutions and my recomendations for the company. This part also contains complex 

assessment of the training practice and its contribution to myself. 
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Úvod 

Pokud se chceme úspěšně zařadit do pracovního procesu, je nutné využívat nejenom 

znalostí získaných v průběhu studia, ale jsou oceněny i zkušenosti, které studen získává 

absolvováním odborných praxí ve firmách. Proto jsem, si zvolil tuto bakalářskou práci a uvítal 

jsem ji. Dlouho jsem hledal, kterou firmu si vyberu. Z tohoto důvodu jsem vybral firmu Karel 

Janáč. Převládající činností v současné době je tvorba webových stránek s aplikací nových 

trendů a požadavků zákazníků. Tyto služby jsou nabízeny jak pro klienty v České republice tak 

na Slovensku.  

Kapitola první je věnovaná krátkému popisu kde se firma nachází, její historie a 

zařazení studenta v této firmě. 

Druhá kapitola je věnovaná podrobnějšímu popisu jednotlivých úkolů a požadavkům od 

vedení firmy. 

Třetí kapitola je věnovaná hardwarovým a softwarovým přístrojům, které jsem během 

praxe používal nebo přišel do styku. 

Čtvrtá kapitola je věnována podrobnému popisu zadaných úkolů, informacím o průběhu 

řešení, včetně popisu jednotlivých kroků a postupů. 

Pátá popisuje znalosti, které jsem během praxe získal i znalosti které mi v této práci 

chyběly. 
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1 Popis firmy Karel Janáč 

1.1 Historie 

Firma Karel Janáč byla založena v roce 2007 Karlem Janáčem. Provozovna této firmy 

je, ve Valašských Kloboukách v Areálu Středního odborného učiliště, Brumovská 456. Na 

prvním patře, sídlí firma Karel Janáč. Naproti má odborné učiliště učebnu pro své studenty, 

která se používá i pro provozování autoškoly B, C, T. V přízemí má škola laboratoře pro obor 

automechanik. 

Zpočátku se firma zabývala především reklamní a propagační činností, speciálně 

zaměřenou na design a tvorbu reklamy, billboardů, katalogů atd.. Později byla nabídka služeb 

rozšířena na tvorbu webových stránek, programování, opravy a servis počítačů, návrhy a 

realizaci síťového zajištění u firem.  

Převažující programové vybavení, které se ve firmě používá pro výše uvedené činnosti 

je program Corel DRAW a Drupal. V současné době má firma pouze dva společníky.  

V polovině roku 2008 přišel do firmy Pavel Strnka. Který ve firmě pracuje ve správě 

obsahu Drupal a je hlavním technikem ve firmě Karel Janáč. 

1.2 Pracovní zařazení ve firmě 

V rámci absolvování praxe bylo dohodnuto, že převažující část činnosti bude zaměřena 

na údržbu počítačů a jejich komponentů, a dále pak činnosti spojené s tvorbou webových 

stránek. K zajištění plynulého chodu provozu a splnění služeb pro externí klienty, bylo nutné 

nejdříve formou samostudia naučit se pochopit a mít základní vědomosti o softwaru, který se 

jmenuje Drupal. Při práci z hlediska hardwaru jsem využil zkušeností a znalostí získaných jak 

během studií na vysoké škole, tak z již dříve absolvované praxe. Po domluvě jsem docházel do 

praxe od 9:00 do 17:00 s tím, že od 11:00-12:00 měl čas na oběd. 
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2 Zadané úkoly během praxe 

2.1 Rekonstrukce počítačové sítě 

Dne 2.9.2013 mi bylo zadáno zrenovovat počítačovou síť ve firmě Karel Janáč. 

Hlavními úkoly bylo navrhnout schéma a vysvětlit jak má být kabeláž vedena ve firmě. Dále 

najít vhodné materiály (konektory, kabel, zařízení směrovače). Nastavit na směrovači NAT a 

oddělit primární síť od veřejné. Čas pro splnění této práce byl jeden týden.  

2.2 Správa sítí  SCHS stolárna 

Dne 18.11.2013 jsem byl jako asistent přizván Pavlem Strnkou do firmy SCHS stolárna. 

Nejprve jsem musel nejprve nakreslit schéma zapojení ve firmě SCHS stolárna, následně pak 

nakoupit konektory, kabel a dvou zásuvky. Úkol byl osadit kabel konektorem, propojení patch 

panelu patch kabely, nastavit IP adresy na zařízeních, nastavit na NASu zálohování a posledním 

úkolem nastavení PC zálohovacím systémem, který bude posílat data do NAS. Čas pro splnění 

této práce byl pouze jeden den. 

2.3 Webová prezentace Metalfest Open Air 2014 

Dne 10.2.2014  dostala firma Karel Janáč zadaný projekt od společnosti Pragokoncert 

vytvořit webové stránky METALFEST OPEN AIR 2014. Mým úkolem bylo analyzovat 

webové stránky od konkurence, najít nejednoduší koncept a s tím souviselo i zjednodušení 

vzhledu a obsluhy, následně vytvoření základní struktury a posléze i plnění obsahu. Čas na 

splnění této práce byly pouze dva měsíce. 

2.4 Další práce na praxi 

Tato podkapitola popisuje i další činnosti, které jsem vykonával a dílčí úkoly, které mi 

byly zadávány. Je zde popsána pomoc IT pro stávající zákazníky a plnění obsahu ve správě 

obsahu Drupal. A na konci nastavení vývojového webserveru.   
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3 Použité nástroje 

3.1 Drupal 

Tato firma používá pro tvorbu webových stránek systém pro správu obsahu Drupal 7. 

Toto dílo vynalezl studen Dries Buytaert. Celý systém je napsaný v jazyce PHP a aby 

bezchybně fungoval, vyžaduje PHP 5.2 a databáze, ve kterých se Drupal podporován je MySQL 

a PostgresSQL, u nejnovějších verzí podporuji i Oracle tento systém pro správu obsahu. Systém 

Drupal umožňuje širokou tvorbu webových stránek jako například e-shop, katalogy, seznamky a 

inzertní weby, firemní weby, osobní prezentace a díky rozšířitelnosti Drupalu mnohé další typy 

webových stránek. Jak bylo zmíněno, Drupal je postaven na modulech a udává přehlednost 

kódu a otevřenosti API. Moduly si uživatelé mohou buď stáhnout z webových stránek, které se 

věnují Drupalu, nebo mohou uživatelé tyto moduly vytvořit, pokud mají znalosti týkajících se 

PHP kódu a umístit tento vytvořený modul na webové stránky, kde ostatní uživatelé buď 

pomohou onen modul nějak vylepšit, nebo jinak upravovat. Drupal může uživatel vyzkoušet na 

lokálním počítači přes virtuální software nebo kdo už má zkušenosti, tak si ho může naistalovat 

na webovém serveru. V obou případech je potřeba mít naistalovaný Apatch 1.3 ještě lepší mít 

Apatch 2.x. Funguje na všech platformách Windows, Linux a MAC OS X. Je to velmi 

univerzální nástroj, který kromě webových magazínů umí i rozsáhlejší typy webů (jednoduché 

firemní, osobní prezentace až po rozsáhlé projekty), v dnešní době již valná většina známých 

internetových stránek fungují na Drupalu (stránky Baraka Obamy, Ozzy Osbourne). [1], [2] 
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4 Postup řešených zadaní 

4.1 Rekonstrukce počítačové sítě 

S nástupem do firmy 2.9.2013 jsem dostal za úkol spolupracovat s firmou na renovaci 

počítačové sítě. Bylo požadováno vytvořit jednoduchý návrh počítačové sítě, který měl 

obsahovat bezdrátové připojení a rozmístění několika UTP kabelů a vybrat vhodný materiál pro 

realizaci a v poslední fázi oddělit firemní síť od sítě poskytovatele, vše bylo konzultováno s 

mým vedoucím Pavlem Strnkou a všechny mé postupy byly kontrolovány.  Na realizaci tohoto 

úkolu jsem měl pouze jeden týden. Z důvodu, že začátkem září jsem se do firmy nastoupil a 

firma nutně potřebovala onu bezdrátovou síť. Všechny obrázky jsou přiloženy v bakalářské 

práci. Všechny materiály byly, objednány přes místního prodejce. Šlo o výměnu veškeré 

kabeláže kvůli velkému poškození. Výměna směrovače byla kvůli častým poruchám. 

Poskytovatel, je Areál SOU a ta je připojená k poskytovateli Zbyněk Ritter. Škola má propojený 

celý areál a firma je připojena optickým kabelem ke školní síti pomocí rozvaděče v racku, kde 

je přepínač školní a proto se s ním nesmí manipulovat. 

4.1.1 Konektory 

Konektory v tomto zadání mělo být pro internet 40 Mbit/s. Proto jsem vybral konektory 

RF45, pro klasický UTP kabel Cat5e. Bylo vyrobeno deset RF45 koncovek. Konektory byly 

osazeny způsobem podle normy EIA/TIA 568B na obou stranách přímí. Typy koncovek je 

Lanko, které jsem použil pro síť uvnitř firmy. [6] 

4.1.2 Kabel 

Nejprve jsem musel změřit, kolik metrů kabelu bude potřebné pro provedení renovace 

počítačové sítě včetně započtení rezervy. Bylo nakoupeno 20 m kabelu. Veřejná síť je vedená v 

lištách pod stropem. Jeden kabel je vyveden k směrovači a od směrovače, kde je nastaven NAT 

je síť vedena privátní síti po firmě. Pro propojení počítačů a přepínače, směrovače s přepínačem 

jsem použil UTP kabel nestíněný. 

4.1.3 Bezdrátové zařízení 

Kvůli nefunkčnosti starého směrovač, jsem měl za úkol vybrat vhodné zařízení. 

Vyhledal jsem na webových stránkách produkt od firmy TP-LINK a zařízení, které jsem vybral 

má označení TL-WR542G.Vzhledem k požadovanému výkonu a pro plně funkční zajištění výše 

uvedený směrovač splňoval dané kritéria. Potom bylo nutné nastavit NAT na oddělení privátní a 

veřejné sítě. Privátní síť jsme nastavili tak, aby se IP adresa nemusela konfigurovat ručně ale, 

aby fungovalo DHCP. Nastavené DHCP musí běžet pod IP. [4] 
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4.1.4 Přepínač 

Přepínač nebyl nutný kupovat nový, bohatě postačil přepínač, který ve firmě byl už 

dodán. Přepínač pro privátní síť je od firmy Repotec a produkt má označení RP-1705M/1708M.  

       Obrázek 4.1: Rozložení a zapojení počítačové sítě ve firmě Karel Janáč  
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4.2 Správa sítí  SCHS stolárna 

V polovině listopadu byla přijata zakázka od firmy SCHS stolárna na provedení 

propojení počítačů, tiskárny a směrovače od hlavního rozvaděče. Součástí dodávky byly patch 

kabely, zásuvky, rozvaděč. Kabeláž byla realizována dle našeho zadání elektroinstalační firmou 

při rekonstrukci budovy. Úkoly, které nutné k provedení byly zapojení rozvaděče, osazení 

zásuvek a zprovoznění sítě. Nakoupilo se 8 dvou zásuvek pro UTP kabely od firmy Solarix a 16 

UTP koncovek (RF45) na propojení počítačů a tiskárny v druhém patře. Na tuto práci jsme měli 

pouze jeden den. Obrázek s rozložením dvoj zásuvek i kabelů je přiložen. 

4.2.1 Propojovací práce 

Mým prvním úkolem bylo spojení koncovek a UTP kabelu pro čtyři kanceláře a sklad. 

Takto vyrobené UTP kabely měly být připraveny pro připojení do dvou zásuvek. Celkem bylo 

osazeno 8 kabelů a použito 16 koncovek RJ45. Kabely byly vyrobeny podle normy EIA/TIA 

568B na obou stranách přímý. Tyto kabely propojovaly šest počítačových zařízení a tiskárnu a 

směrovač. V kanceláři číslo tři budou přenosné počítače propojené pomocí WiFi zařízení. Další 

propojovací práce nás čekaly u patch panelu. Bylo nutné nakoupené patch kabely propojit a 

řádně označit abychom věděli kde, co máme připojené v počítačové síti. Dále bylo nutné, 

propojit přepínač s patch panelem pomocí nakoupených patch kabelů. Po této práci, jsem 

asistoval Pavlovy Strnkovy se zapojením dvou zásuvek podle normy EIA/TIA 568B. Jeden 

nakoupený UTP kabel byl připojen v prvním patře, kde se nachází Obráběcí centrum a zásuvka 

je vyvedena přímo do patch panelu a do přepínače. Toto obráběcí centrum ovládá počítač, který 

se nachází v druhé kanceláři v návrhu je označen jako PC4. [5], [6], [7] 

4.2.2 NAS 

V první kanceláři se nachází NAS, neboli datové úložiště v síti kde jsou připojené 

počítače, které se nachází v druhém patře SCHC stolárny, ale pouze PC, které jsou připojeny 

UTP kabely do zásuvek, které jsem sestavil. Tento NAS je nastaven na RAID 1 a velikost je 1 

TB (2x1 TB zrcadlo). IP adresa na NAS je nastavena ručně a pomocí nainstalovaného softwaru 

na požadovaných PC (pouze ty, které jsou připojeny kabelem) se data z těchto PC zálohují.  

4.2.3 Nastavení záloh 

V posledním úkolu bylo nutné nastavení IP adres a zálohy pro SHCS stolárna. Síť měla 

být nastavena následovně. Všechny PC i notebooky musí dostávat adresy přes DHCP a pouze 

NAS, tiskárna, směrovač, obráběcí centrum a kamerový systém musí být nastaveny na pevné IP 

adresy. IP kamery jsme nenastavovali, tuto práci provedla jiná firma. Všechny nastavené IP 

adresy běží pod protokolem IP jak DHCP tak i pevné adresy. Po nastavení IP adres jsme 

nastavovali zálohovací systém na NAS a PC. V prvé řadě jsem nastavoval zálohy na NAS 

zařízení. Jsou zde dvě složky a to public a záloha. Složka public je přístupná všem PC v síti a 

velikost této složky jsem nastavil na 200 GB. Tato složka slouží pro sdílení volně šířitelných 

firemních dokumentů. Ve složce záloha nemá pevně přidělenou kapacitu a do této složky se 

zálohují data s citlivými údaji. Cyklus zálohy probíhá následovně. Každý večer proběhne úplná 
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záloha ze všech PC. Dále se na NASu nastavila rozdílová záloha. Ta se provádí od pondělí do 

čtvrtku. Posledním krokem bylo nastavení záloh na PC. Každé PC má pevně nastavené zálohy 

tří adresářů a to Dokumenty, Adresář zakázek a Pošta. Počítač, který má k dispozici účetní má 

kromě těchto tří adresářů ještě nastavený adresář účto pro zálohu účetnictví firmy (PC1 podle 

schématu). A ve skladu (PC6 podle schématu) má k těmto třem základním složkám ještě zálohu 

na složku sklad. 

       Obrázek 4.2: Rozložení a zapojení počítačové sítě ve firmě SCHS stolárna 

4.3 Webová prezentace Metalfest Open Air 2014 

Firma na konci roku 2013 dostala zakázku vytvořit webovou stránku pro metalový 

festival, který má název METALFEST OPEN AIR 2014. Požadavek na tuto službu byl od firmy 

Pragokoncert, který se zabývá pořádáním kulturních a společenských akcí. Práce byla zadána na 

konci měsíce prosinec 2013 a pracovat jsem začal začátkem ledna roku 2014. Vhledem k tomu, 

že mi začátkem ledna začínalo zkouškové období, musel jsem tuto práci zvládat vzdáleně a 

veškerá komunikace probíhala prostřednictvím softwaru Skype a e-mailů.  

4.3.1 Koncept 

Nejprve jsem provedl podrobnou analýzu webových stránek nejznámějších hudebních 

festivalů, které se zabývají hudebním žánrem metal. Proto jsem se podíval na webové stránky 

Brutal Assault, Czech Death Fest, Metal Swamp, Apocalyptic Form Of Death, Wacken Open 

Air Festival, ProMetalFest, METALFEST LORELEY 2014, MADE OF METAL, 

DEATHNOISE OPEN-AIR, Basinfirefest, a  podíval se jak takové webové stránky vypadají, 

abych se inspiroval pro tvorbu METALFEST OPEN AIR 2014, tak aby byly originální a lišily 
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se od ostatních  konkurenčních webových stránek. Zároveň bylo také zkoumání konkurence 

důležité pro načerpání inspirace a možnosti využít silných a slabých míst ostatních prezentací. 

Tuto práci jsem dodělal za jeden týden a všechny poznatky a poznámky jsem konzultoval 

prostřednictvím Skype se svým konzultantem Pavlem Strnkou. 

4.3.2 Základní struktura 

První struktura webové prezentace, kterou jsme navrhli, byla následující Hlavička, 

Hlavní menu, TOP aktualita, pod tuto TOP aktualitou se měly nacházet další aktuality. Na pravé 

straně měli být dva bloky Partneři a TOP aktuality a v posledním bloku je patička. Rozložení 

této stránky bylo rozsáhlé a celkem nepřehledné, vzhledem k tomu že většina uživatelů již 

využívá mobilních telefonů a tabletů, bylo nutné předělat tento základní koncept a celkově ho 

zjednodušit, aby se dobře zobrazoval na těchto zařízeních. Proto jsme nechali umístění 

Hlavičky, Hlavního menu a Patičky. V patičce se nyní nachází archiv, anketa (pokud si editor 

přeje nějakou anketu vytvořit) a partneři. Obsah, kde byly bloky s aktualitami, jsme taky 

zjednodušili proto jsme dali tři bloky s aktualitami a čtvrtý blok je video o reklamě na festival 

METALFEST OPEN AIR 2014. Celá pravá strana byla odstraněna a změněna na čtyři tlačítka, 

která se posouvají podle toho kde se uživatel zrovna nachází a tyto tlačítka jsou facebook, 

kapely, vstupenky a e-shop. Celkově tento vzor dodává celé stránce velice pěkný design a 

webová stránka je jednoduchá, funguje na mobilních telefonech a tabletech. Osobně jsem tuto 

webovou stránku zkoušel a dává to webové celé stránce dynamičnost. Poslední změna je, že se 

pod patičkou nachází ještě closer, ve kterém jsou tři odkazy, které odkazují na kontakty, partneři 

a download. 
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  Obrázek 4.3: Původní návrh webové prezentace 
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  Obrázek 4.4: Aktuální návrh webové prezentace 

4.3.2.1 Hlavní menu 

Další úkol, který jsem dostal bylo navrhnout, jak má v hlavním menu vypadat rozložení 

pro odkazy na další webové prezentace. Tato práce byla provedena v průběhu měsíce leden 

2014 a finální verze byla předána k odsouhlasení vedení firmy. Podle mého návrhu je rozložení 

následující a to obrázek domu, který odkáže uživatele na úvodní stranu webové prezentace. 

Následuje odkaz na Novinky, kde se uživatel dozví nové informace, které mají souvislost s 

festivalem, novinky o festivalu a kapelách, které zde vystupují. Další odkaz má název Kapely, 

kde uživateli ukáže, jaké kapely budou na festivalu vystupovat. Odkaz na Program, se uživatel 

dozví, v jaký den a kolik hodin bude kapela vystupovat. Uprostřed je logo METALFEST OPEN 

AIR 2014. Následuje odkaz nazvaný Areál, kde uživatel dostane informace o rozložení areálu 

na festivalu i informace kde se festival přesně nachází a kde bude probíhat. Odkazem na Shop, 

si uživatel může nakoupit suvenýry s motivem METALFEST OPEN AIR 2014, tento odkaz 
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není součástí prezentace a odkazuje na e-shop na Masters of Rock. Předposlední odkazem je 

Info (jako informace), kde se uživatel dozví informace o městě, kde se festival koná, pokyny jak 

se má chovat na festivalu, informace o ubytování, a další zajímavosti. A poslední odkaz je 

Fotogalerie. To uživatele odkáže na galerii obrázků z minulých let, kdy se festival pořádal a aby 

se mohl podívat, jak festival přibližně probíhá a celkově atmosféru z MEATLFEST OPEN AIR, 

nachází se zde i fotografie přímo hudebních umělců, fotky z pivovaru, místní zoo a spoustu 

jiných zajímavostí. 

 

     Obrázek 4.5: Rozložení hlavního menu 

 

4.3.2.2 Stránka kapely  

Třetím úkolem, který jsem měl v tomto projektu, bylo navrhnout, jak bude vypadat 

webová prezentace s kapelami. Tuto práci jsem vykonával na začátku února, kde jsme měl 

pomoci při tvorbě webové prezentace, kde se nachází kapely. V sekci kapel je hlavička, hlavní 

menu, patička a closer i pravá strana s tlačítky. V sekci kapela obsahuje jednotlivé bloky, ve 

kterých jsou odkazy na jednotlivé kapely. Jsou řazeny podle priority zadavatele a bylo využito 

dvousloupcové sazby, celkem je na stránce 27 kapel, které budou vystupovat na METALFEST 

OPEN AIR 2014. 

Původní návrh byl, že po vybrání jednotlivé kapely měla být neměnící se hlavička, 

hlavní menu a patička taktéž pravá strana, tělo webové prezentace mělo obsahovat název kapely 

+ popis potom blok s videoklipy a potom bloky pro obrázky kapel a pod těmito bloky měli být 

odkazy na kapelu a sdílení na sociální síť. Toto řešení nebylo špatné, ale příliš rozsáhlé, proto 

jsme navrhnuli jednodušší řešení. 

V aktuální verzi, se po vybrání na příslušné kapely nachází opět hlavička, patička a 

closer a pravá strana s tlačítky, následně jedna fotka kapely, která se zobrazuje i v sekci kapely a 

nachází se na pravé straně. Na levé straně je jednoduchý popis a pod těmito bloky se nachází 

bloky s videoklipy, které si editoři doplňují videa pro danou kapelu, kde zdroj je přímí zdroj z 

webové stránky youtube. Následně je ke každé kapele doplněn webový odkaz na kapelu, kde je 

zdroj přímo buď webová stránka s kapelou nebo odkazy na bandzone.cz. 
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  Obrázek 4.6: Původní návrh sekce kapely 
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   Obrázek 4.7: Aktuální návrh sekce kapely 

4.3.3 Plnění obsahu 

Plnění obsahu probíhalo velice jednoduše, nejprve mi Pavel Strnka připravil 

administrativní nástroj s názvem Správa kapel. Pomocí tohoto modulu jsem přidával jednotlivé 

kapely a mohl jsem nastavovat pořadí kapel podle priority zadavatele. Po úspěšném doplnění 

kapel jsme nastavili funkci, aby editoři mohli přidávat do tohoto obsahu videa. Videa se 

vkládají odkazem ze zdroje youtube.com. Ke každé kapele jsem měl najít nějaký obrázek, který 

se zobrazí při vybrání do sekce kapely webové prezentace METALFEST OPEN AIR 2014. 

Každý obrázek má přesně nastavenou velikost, takže i když měl obrázek jinou velikost Drupal 

tento obrázek zobrazí ve velikosti nastavené. Každá kapela, která je vytvořená v Drupalu 
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dostala vlastní uživatelské jméno a heslo a někteří editoři si obsah sami vyplnili videoklipy. 

Poslední části jsem musel vložit odkazy na oficiální stránky na jednotlivé metalové kapely. [1] 

4.4 Další práce na praxi 

V této části je popsána práce která byla vykonávaná po celou dobu praxe ve firmě Karel 

Janáč. Jsou zde stručně popsány tři části, na kterých jsem se podílel. 

4.4.1 Pomoc stávajícím zákazníkům 

Tato část popisuje práci, kterou jsem pomáhal zákazníkům firmy Karel Janáč. Jednalo 

se o opravy PC, odstranění virů z PC, v případě poškozených komponentů vyhledat a najít 

vhodné komponenty, popřípadě celková údržba PC. Nebo pomoc při řešení softwarové části. 

4.4.2 Plnění obsahu 

Plnění obsahu probíhalo méně známých komerčních webových prezentací. Zde jsem 

pomáhal firmě plnit texty, obrázky, jazykové mutace, nebo jsem musel vytvořit celý obsah sám, 

což bylo velice náročné, protože většinu informací jsem si musel najít na internetu. Také jsem 

pomáhal Pavlovy Strnkovy vyhledávat moduly pro Drupal. [2], [3] 

4.4.3 Webserver 

Firma Karel Janáč, mi dala dne 14.10.2014 naistalovat na PC operační systém Linux 

platformu Ubuntu a MySQL. Na tomto PC chce firma mít vlastní webový server, který má 

sloužit jako vývojový server pro realizaci projektů firmy. Tento server se bude používat pro 

vývoj a odlehčení páteřní sítě. [8] 
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5 Znalosti získané a znalosti, které mi chyběly 

5.1 Znalosti získané během praxe 

Během této praxe jsem se naučil pracovat v kolektivu ve firmě Karel Janáč, kde jsme si 

jasně řekli, kdo co jak bude dělat a práci jsme museli stíhat v časovém limitu protože firma má 

dost zakázek a času je někdy velmi málo. Musel jsem se naučit základy ve správě obsahu 

Drupal a pomohl Pavlovy Strnkovy při vytváření webových stránek. Podílel jsem se na větších 

projektech ale i na malých, kde jsem musel vytvářet obsahy a tyto obsahy plnit, všechny 

postupy jsme zkonzultovali s mým vedoucím, tak aby bylo všechno v pořádku. Další znalosti 

jsem si rozšířil o technickou stránku, ať už to bylo vytvoření sítě v této firmě, oddělit sítě, 

opravy a údržby PC a jiných technických komponent. Další užitečnou znalostí je vyhledat a 

využít informace ať už o hardwaru, softwaru při opravách/údržbách PC nebo plnění obsahu do 

webových prezentací. 

5.2 Znalosti, které mi chyběly během praxe 

Co se týká technických věci problém nebyl, protože většinu jsem využil znalosti z 

brigády a ze škol jak ze střední tak vysoké školy hlavně z předmětu Počítačové sítě.  V této 

práci mi chyběli znalosti PHP kódu, protože tato firma by potřebovala pomoci při tvorbě 

modulů ve správě obsahu Drupal a potřebují v této firmě člověka co by uměl pracovat v PHP 

kódu pro urychlení práce a Karlovi Janáčovi by se hodil další člověk, který umí pracovat v 

CorelDRAW a umí pracovat s grafikou a má grafické cítění. V tomto ohledu je vše co by tato 

firma potřebovala, ale firma bez problému pracuje dobře a kvalitně v tomto složení jakém se 

nachází.  
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Závěr 

Ve firmě Karel Janáč považuji praxi za velice přínosnou a byl jsem velice rád, že firma 

mě přijala mezi sebe. Možnost absolvovat zde bakalářskou práci mi otevřely nové možnosti při 

realizaci počítačových sítích a nový způsob tvorby webových prezentací. Při drobných úpravách 

počítačů jsem se naučil, jak se vyjadřovat a vysvětlit zákazníkovi, jaký problém či závadu s PC 

má. Další neocenitelnou vlastností byla kolektivní práce ve firmě. Byl jsem rád, pokud jsem měl 

nějaký názor, nápad tak jsme mohli spolu diskutovat a probírali další možnosti jak práci zlepšit. 

 

Studentům, kteří nemají žádné zkušenosti ve firmě nebo pracování v kolektivu, bych 

tuto bakalářskou práci doporučil. Může se zde naučit spoustu nových věcí. Co je hlavní musí 

umět přemýšlet nad daným problémem a nebo naopak plnit úkoly, které mu vedoucí či 

zaměstnavatel dá ke zpracování. 
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